
MÅNEDSPLAN FOR OKTOBER LILLEBORG 

wUke/dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

40 3.  
Fellesrom: ettermiddag 
Formingsaktivitet 
 
 
Markere Lucas 2 år 
(01.10) 

4.  
Felles turdag med 
småbarnsavdelingene 

5.  
MØTEDAG  
Lilleborg avdelingsmøte 09-10 

6.  
Formingsaktivitet 

7. 

Felles aktivitet med 
småbarnsavdelingene 
Lilleborg ansvar 
 
SUPPE 
 
Markere Sigrid 1 år 
(08.10) 
 

41 10. 
Fellesrom: formiddag 
Formingsaktivitet 
 
  

11. 
Felles turdag med 
småbarnsavdelingene 

12. 
MØTEDAG 
Lilleborg avdelingsmøte 09-10 

13. 
Formingsaktivitet 
 
 

14. 

Felles aktivitet med 
småbarnsavdelingene 
Jensehagen ansvar 
 
SUPPE 
  

42 17.  
Fellesrom: ettermiddag 
Formingsaktivitet 

18. 
Felles turdag med 
småbarnsavdelingene 
 

19. 
MØTEDAG 
Lilleborg avdelingsmøte 09-10 

20. 
Formingsaktivitet 

21. 

Felles aktivitet med 
småbarnsavdelingene 
Blidensol ansvar 
 
SUPPE 

43 24.  
Fellesrom: formiddag 
Formingsaktivtet 

25. 
Felles turdag med 
småbarnsavdelingene  
 

26. 
MØTEDAG 
Lilleborg avdelingsmøte 09-10 

27. 
Formingsaktivitet 

28. 

Felles aktivitet med 
småbarnsavdelingene 
Straen ansvar 
 
SUPPE 

44 31. 
Fellesrom: ettermiddag 
Formingsaktivitet  
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MÅNEDSPLAN FOR OKTOBER LILLEBORG 

Ut på reise – skape felles referanser blant barn og voksne i barnehagen 

Periodens litteratur  Periodens nøkkelord  Periodens sanger/ regler  

 
Denne boken er 1 av 4 i en bokserie som baserer seg på 
de ulike årstidene. Stedene i de ulike bøkene er like, 
men her kan man følge ulike karakterer på deres reiser. 
Har ikke tekst, men det er mange spennende 
«historier» man kan følge og lage seg. 

Høst, divali, foreldrecafè, felles 
lekreferanser.  

Se sanghefte dere har fått på 
barnets plass.  
 
Eks. sang 
- Høsten kommer 
- Bjørnen sover 
 
Eks. rim 
Regn – av Sigurd Obsfelder 
 
 

Periodens formingsaktivitet  Periodens grovmotoriske lek Periodens naturopplevelser  

Lage rasleinstrument 
Lage blader til høsttreet 
Vennskapsbånd 
Lage uroer 
 

Vi leker ute på ulike underlag. Har 
felles aktivitet i dalen sammen 
med småbarnsavdelingene på 
fredager. Øver på tur.  

Vi utforsker nærområdet. Øver på 
å gå tur, både sammen med andre 
avdelinger og avdelingsvis. 
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OPPSUMMERING AV TIDEN SOM HAR VÆRT.. 

I august og september har vi hatt fokus på tilvenninger og trygge både nye og gamle barn. Vi hadde i 
denne perioden syv tilvenninger og vil også ha en tilvenning i starten av oktober. Vi har opplevd 
tilvenningsperioden utrolig fin, og vi vil gjerne takke de nye foreldrene for et godt samarbeid!  
 
I uke 38 hadde vi nødetatuke. På tirsdagen denne uken fikk de eldste barna fikk lov til å være med å 
besøke Egon restaurant for å treffe Bjørnis. Dette var til stor stas for både barn og ansatte. De minste fikk 
være i barnehagen og hadde samling om brannbiler og Bjørnis, og de fikk fargelegge brannbiler, synge 
sanger om brann og i tillegg hjemmelaget pizza – dette falt i smak hos de fleste. På torsdagen samme 
uken fikk vi besøk av en politikonstabel som hadde med seg både politibil og politihund. Alle barna fulgte 
spent med på showet, og noen av barna turte å sitte i bil og si hei til konstabel og hund. Vi avsluttet uken 
med brannøvelse og hadde i forkant øvd på å høre alarmen i samlingene i forkant. 
 
Vi har vært så heldige at vi har fått muligheten til å samarbeide med de andre småbarnsavdelingene to 
dager i uken. På tirsdager går de eldste barna på småbarnsavdelingene på tur sammen i nærmiljøet og på 
fredager har vi arrangert felles aktiviteter nede i dalen. Dette har gjort at barn og voksne har fått mulighet 
til å bli kjent med hverandre på tvers av avdelingene, og er med å bidra til at barna får flere trygge voksne 
og barn som trygge relasjoner i sin barnehagehverdag. 
 
Vi gleder oss til årstiden vi har i vente og å utforske temaet «Ut på reise». Vi ser også frem til å fortsette 
det gode foreldresamarbeidet. Om dere ønsker mer detaljer er det også mulig å ta en titt på 
periodeplanen for oktober/november. Still oss gjerne spørsmål om det er noe dere lurer på. 
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