
 MÅNEDSPLAN GUL AVDELING: oktober      
        MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG  

40 3.  

Vi feirer Aurelia 2 år  

Bursdagssamling: 

Halina  

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde oppe.  

4.  

Vi går på tur kl. 09.45  

5.  

Varmmat:                      

Vi baker grove rund-

stykker.     

6.  

Samling: Linda  

Formingslek:                      

Vi maler                                       

 

Fiskemåltid 

7.          

Samling: Halina   

Fellesrommet:                     

2 grupper.                          

Avdelingen: 

språkgruppe; gruppe 1 

Havregrøt til lunsj    

41 

 

10.  

Sangsamling: Ingvild   

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde nede. 

                             

Halina ferie  

11.  

 

 

 

                            

Halina ferie  

12. 

Varmmat:                      

Vi lager grønnsaks-

lapskaus.                                                               

                                      

                                

Halina ferie 

13.  

Samling: Linda  

Formingslek:                      

Vi maler                                       

                                                                       

Halina ferie     

14.           

Samling: Halina 

Fellesrommet:                     

2 grupper.                          

Avdelingen: 

språkgruppe; gruppe 2  

Havregrøt til lunsj  

42 

  

17. 

Sangsamling: Ingvild 

 

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde oppe. 

18.  

Avdelingsmøter Rød 

og Gul avdeling. Vi 

passer hverandres 

barn.                        

Gul har møte fra      

kl. 09.00 – 10.00  

19. 

Varmmat:                      

Vi baker grove rund-

stykker.     

20.  

Samling: Linda  

Formingslek:                

Vi maler/vi forbereder 

oss til FN-dagen                     

Fiskemåltid 

21.           

Samling: Halina 

Fellesrommet:                     

2 grupper.                          

Avdelingen: 

språkgruppe; gruppe 3  

Havregrøt til lunsj         

43 

 

24. 

FN-dagen       

        

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde nede. 

25. 

Avdelingsmøter      

 

. 

26. 

Varmmat:                      

Vi lager grønnsaks-

lapskaus. 

            

                                

Ingvild ferie  

27. 

Samling: Linda  

Utelek  

 

Fiskemåltid 

Ingvild ferie 

28.            

Samling: Halina 

Lekegrupper  

 

Havregrøt til lunsj                  

Ingvild ferie 

44  

 

 

 

31.  

Samling: Ingvild 

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde oppe.  
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Planmål for perioden: 

• Møte barn med trygge rammer og gi barna en forutsigbar hverdag (Årsplan for 

Våland – barnehagene, 2020 – 2022, s. 7). 
 

• Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve 

vennskap og lære å beholde venner (Årsplan for Våland – barnehagene, 2020 – 2022, s. 19). 

 

Etter å ha vært i gang en måned nå, ser vi god utvikling i lek og relasjoner. Vi opplever at barna er 

gode på å finne hverandre i lek gjennom dagen, og vi ser at i de ulike møtepunktene dannes nye 

vennskap. Møtepunkter kan være lekegrupper, de barna som våkner først eller de barna som er sist 

ut etter frukt. Vi ser ofte at når det er færre barn tilstede så er barna lengre i samspill; de løper 

sammen, ler og lager lyd – den typiske toddler-leken (småbarnsleken). De eldste barna finner 

hverandre gjennom felles interesser som dukker, kjøkkenlek, biler og duplo. Viktig for oss voksne er å 

sette ord på vennskapet, og barnas initiativ til samspill.  

Når vi nå lager aldersinndelte språkgrupper, har vi dette med felles interesser med oss i tankene. 

Fordi å delta i lek, og naturlig sette ord på det som skjer også er språkarbeid i barnehagen.  

Dagene er forutsigbare for barna, og de gir godt uttrykk for at de vet hva som venter dem; både ved 

levering, men også når de kommer inn på avdelingen etter soving og etter utelek. I oktober utvider vi 

ukerytmen vår med tur og formingslek. Vi har foreløpig ikke en fast turdag. Vi prioriterer formingslek 

i oktober, og skal bli kjent med maling som materiell.                  

 

Sosialt mål for måneden: 
 

•  Ansatte som har barns trivsel og relasjonsbygging som viktige verdier i arbeidet (Handlingsplan 

for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø i Våland – barnehagene, 2021, s. 6). 
 

• Ansatte som tar foreldresamarbeid på alvor, og som involverer hjemmene i arbeidet med å 

sikre barn et godt oppvekstmiljø. (Handlingsplan for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø i Våland 

– barnehagene, 2021, s. 7). 

 

Vi har i september hatt jevnlige lekegrupper, der målet har vært relasjonsbygging med primærbarna. 

Samtidig har vi ved levering, stell og legging, bevisst utvidet slik at alle voksne og barn etter hvert skal 

bli trygge på hverandre. På denne måten vil barnas trivsel og forutsigbarhet bli ivaretatt både ved 

sykdom og ferieavvikling blant oss ansatte. Vi fortsetter å jobbe med målet om gjensidig trygghet for 

alle barna.  

Overordnet tema for perioden: VENNSKAP OG FELLESSKAP 
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Evaluering av måneden som har vært: 

Grenseobjektet «De 3 Bukkene Bruse» har vi brukt på ulike måter gjennom måneden. Noen grupper 

har brukt det over lengre tid enn andre, og vi har alle lekt oss med eventyret på ulike vis. Vi har blant 

annet dramatisert med figurer i samling og i grupper, lekt oss i roller i kuben, bygget bro i sandkassen 

(og dramatisert med pinner, kongler og steiner), lekt foss med chiffon og latt barna selv ta figurene i 

bruk.  

I den foreldreaktive tilvenningsplanen står følgende; «Grenseobjekter befinner seg i og på tvers av 

ulike settinger, de er gjenkjennelige for barna på tvers av settinger og er fleksible i tolkninger og 

bruk» (Akkerman & Bakker, 2011; Star & Grieembler, 1989). 

Det skal gi trygghet å møte et gjenkjennelig eventyr. Barna vil med andre ord kjenne igjen eventyret 

fra ulike situasjoner som bøker hjemmefra eller fra den gamle barnehagen. Og dette ser vi helt klart i 

større eller mindre grad, hvor spesielt de eldste barna kan disse ulike rollene. I oktober vil vi 

visualisere eventyret på veggen.  

 

Temaarbeidet videre:  

Vi starter med språkgrupper på fredagene, og disse gruppene vil være aldersinndelte. Det vil si at 1-

åringene er sammen, og så blir 2-åringene fordelt på to grupper.  

Språkgrupper er et supplement og en viktig del av et godt tilbud til barna. Det er et supplement til 

den systematiske språkstimuleringen som er barnehagens hverdagsaktiviteter, som f.eks det vi setter 

ord på under påkledning og ved måltid. Lek vil ha stor plass i språkgruppa, og det å naturlig sette ord 

på det som skjer i leken. Man retter aldri på barnas uttale men gjentar det som barnet sier på riktig 

måte dersom det blir naturlig. Sang, eventyr og bøker vil også være en del av språkgruppene. Vi vil 

rullere på gruppene på fredagene, og Ingvild vil ha ansvar for disse.  

De andre to gruppene vil om fredagene være på fellesrommet. Grovmotorisk aktivitet er i fokus her, 

og vi vil utforske dette blant annet gjennom musikk, dans, balanse-lek og puter. Halina og Linda vil ha 

ansvar for gruppene på fellesrommet.  
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Informasjon: 

• FN-dagen 24. oktober; mer informasjon kommer.  

• Ferieavviklinger i oktober. Halina skal ha 4 dager ferie i høstferien. Vi er færre barn denne 

uka, og vil samarbeide med Grønn avdeling på morgen og ettermiddag. Ingvild skal ha 3 

feriedager i slutten av oktober, vikar er bestilt til disse dagene.  

• Det blir foreldresamtaler de to første ukene i november. Oversikt med tilgjengelige tidspunkt 

vil snart komme opp i garderoben. I forkant får dere foreldre utdelt det skjemaet som vi skal 

gå gjennom, og hvor dere kan notere dere stikkord til samtalen.  

• Thilie begynner på Gul 1. november. Hun og mor vil spise frokost med oss enkelte dager i 

oktober.  

 

Med hilsen Ingvild, Halina og Linda  

 

Periodens bok: 

 

 

 

Månedens sanger:  

«Bukkene Bruse»              

«Hi, Hello»                         

«Det e godt å ha någen» 

«Høsten kommer»           

«Når bladene de faller ned» 

 

 

Språkgrupper: 

Gruppe 1: Ella, Ella Gurie 

og Aurelia  

Gruppe 2: William, 

Atheenah og Alexander  

Gruppe 3: Constance, 

Hugo og Thilie  

 

 


