
Perioden: Oktober «Høst» 

Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

28 
 
Førskolegruppe har 
turdag 
 
Fuglegruppene har 
aktiviteter 

29 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Bøker og spill 
 
  

30 
 
Møtedag 
 
Fellesrommet 
Balansetrening 

1 
 
Førskolegruppe  
 
Fellestur for kjøttmeis 
og gråspurv 
 

2 
 
Gruppeaktiviteter  
 
Gapahuken 
 
Språkaktiviteter 
 

5 
 
Førskolegruppe har 
turdag 
 
Fuglegruppene har 
aktiviteter 

6 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Bøker og spill 
 
 

7 
  
Møtedag 
 
Barnemøte 
(Gruppevis) 
 
Fellesrommet 
Balansetrening 

8 
 
Førskolegruppe har 
aktiviteter 
 
 
Fellestur for kjøttmeis 
og gråspurv 
 

 9 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Gapahuken 
 
Språkaktiviteter 
 
Markering av den 
internasjonale 
jentedagen! (11.Okt.) 

12 
 
Førskolegruppe har 
turdag 
 
Fuglegruppene har 
aktiviteter 

13 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Bøker og spill 
 

14 
 
Møtedag 
 
Fellesrommet 
Balansetrening 

15 
 
Førskolegruppe har 
aktiviteter 
 
Fellestur for kjøttmeis 
og gråspurv 
 

16 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Gapahuken 
 
Språkaktiviteter 

19 
 
Førskolegruppe har 
turdag 
 
Fuglegruppene har 
aktiviteter 

20 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Bøker og spill  
 
 

21 
 
Møtedag 
 
Barnemøte 
(Gruppevis) 
 
Fellesrommet 
Balansetrening 

22 
 
Førskolegruppe har 
aktiviteter 
 
 
Fellestur for kjøttmeis 
og gråspurv 
 

23 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Gapahuken 
 
Språkaktiviteter 
 
Markering av FN dagen 
(24.okt.) 

26 
 
Førskolegruppe har 
turdag 
 
Fuglegruppene har 
aktiviteter 
 

27 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Bøker og spill  
 
 

28 
 
Møtedag 
 
Fellesrommet 
Balansetrening 

29 
 
Førskolegruppe har 
aktiviteter 
 
Fellestur for kjøttmeis 
og gråspurv 
 

30 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Gapahuken 
 
Språkaktiviteter 
 

(Obs. Det kan bli endringer i planen og tidspunkter for aktiviteter. Spesielt nå pga. situasjonen vi er i.) 



Perioden: Oktober «Høst» 

Periodens litteratur Periodens matteaktivitet Periodens rim/regle Periodens sanger 

 
- Kjenne trygghet 
 
- Et sted for seg selv 

 
(Dette er bøker basert på 
barnekonvensjonen) 

 

 
- Kims lek, med 

farger. 
 
 

 
- Høsten  

 

 
- Reven og rotta og 

grisen 
 

- Morgendagens 
søsken 
 

 

Periodens 
formingsaktivitet 

Periodens grovmotoriske 
aktivitet 

Periodens sosiale 
aktivitet 

Periodens språkaktivitet 

 
- Lage et tre til 

avdelingen, og kle 
det for høsten 

 
- Fargelære 

(Blanding av farger) 
 

 
- Balansetrening 

 
 
 

 
- Barnemøte 

 
- Tankekart 

 
- Samtaler med barna 

om barns rettigheter 
 

- Dialogisk høytlesning  

 

Månedens rim:  

Høsten 

 

Høsten åpner skrinet sitt, 

pynter med fine farger. 

Henger opp noen røde blad, 

visner litt på alle strå, 

maler verden gul og grå. 

Månedens sanger: 

Reven, rotta og grisen 

Det var reven og rotta og grisen, 

som tok seg en tur ut på isen. 

Så kom det fram 

en gammel mann, 

med stav i hand, 

og jaga deg på land. 

Det var reven og rotta og grisen. 

Morgendagens søsken 

Mange barn rund samme bord 

Mange barn på samme jord 

Det er vi, det er vi 

Morgendagens søsken 

Som søsken av jorden 

Bror, sol, søster vind 

Står du og jeg sammen med kinn i mot kinn 

Jeg tar dine hender som rekkes mot meg 

Du ser mine øyne som smiler mot deg 



Pedagogisk Periodeplan for oktober. 

Visjon for arbeidet i praksis: 

Bjergsted barnehage – «Barn i sentrum» 

(Videre informasjon angående visjonen kommer) 

Mål 

 

Hvordan arbeider barnehagen for å ivareta barns behov for omsorg?   

Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli 

sett, forstått respektert og få den hjelp og støtte de har behov for (Rammeplanen s. 19). 

For å oppnå dette skal personalet:  

  

•  legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og voksne og mellom barna  

basert på trygghetssirkelen  

•  legge til rette for at barna blir både mottakere og givere av omsorg  

•  ha ansvar for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel  

 

Hvordan arbeider barnehagen for å fremme vennskap og felleskap?   

Alle barn skal kunne erfare å være betydningsfulle for felleskapet og å være i positivt  

samspill med barn og voksne. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp  

til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov  

(R, s. 22-23).  

 

For å oppnå dette skal personalet:  

  

•  ha evner og vilje til å identifisere, håndtere og forebygge handlinger og holdninger  

som kan føre til uheldige samspillsmønstre  

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

vennskap og lære å beholde venner  

•  støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere  

over egne og andres følelser, opplevelser og meninger  

 

Tema for perioden 

 

«Høst» prosjektet: Vi ser på alle fargene som kan oppstå på høsten, og har litt om fargelære ved bruk av maling. 

Hva skjer om høsten? Vi vil i tillegg denne perioden legge fokus på barns rettigheter. 

Alt dette vil ha en rød tråd gjennom våre planlagte aktiviteter, samlinger, bøker og i lek nå fremover i denne 

perioden.  

 

Barnemøte agenda: 
Tilegne seg kunnskap om innholdet i barnekonvensjonen og hvorfor vi må markere jentedagen 



 

Tankekart 
Fokus på hvordan man er sammen med andre? Stikkord: hvordan si stopp og nei på en ok måte, hvordan være en 
god venn, hvorfor hjelpe andre 
 

Tema: sosial kompetanse. 

- Hva er en god venn? Hva er erting og mobbing? Personalet må ta i bruk de det kan innen temaet og 

reflektere sammen med barna. Tankekart er nyttig for å skape felles fokus og språklig utvikling. Ved at du 

sier ordene du skriver, bidrar du til at barna knytter muntlig språk til skriftlig språk: «Her er ordene du har 

sagt. Dette er en setning» 

- Sette ord på følelser og hvordan de påvirker oss. 

Vi jobber med konfliktløsning, samarbeid og følelser i aktiviteter og lek på avdelingen ute og inne. 

 

Arbeidsmåter 

 

Gjennom arbeidet med «Høst» prosjektet skal vi blant annet: 

- Sammen med fuglegruppene finne et tre i nærområdet som vi jevnlig skal følge med på, og tar bilder av. 

Tanken er at det blir et langtidsprosjekt, der vi følger med på treets utvikling fra høsten til sommeren.  

- Vi vil i tillegg lage et tre på veggen til Bakkeland som går gjennom forskjellige spennende «faser» og 

årstider i løpet av barnehageåret.  

- Denne måneden vil vi legge vekt på barnas rettigheter ut ifra barnekonvensjonen, både på barnemøtene 

og i samlinger. Vi har dialog om hva dette er, og leser bøkene. Spesielt i oktober ser vi på bøkene «Kjenne 

trygghet» og «Et sted for seg selv» (fra artikkel 6 og 16 i barnekonvensjonen). Dette skal vi fortsette med 

fremover gjennom hele barnehageåret til vi har komt oss gjennom di ti bøkene i denne bokserien. 

 

Andre beskjeder 

 

- Vi ønsker at barn er på plass til klokken 09.00 på Bakkeland. Vi ser at det er krevende å få satt i gang 

aktiviteter, slik som å gå på tur og starte samlinger. På forhånd takk       

 

- Vi marker jentedagen og FN dagen i oktober. Pga. situasjonen blir det ikke den tradisjonelle FN kaféen i år.  

 

- Førskolegruppen kan fremdeles ikke blandes med forskjellige kohorter, det vil si at førskolegruppe 

aktiviteter må holdes separat og avdelingsvis. 

 

- Smøremåltider, matdag og varmlunsj går fortsatt ut av planen på grunn av covid-19. Derfor skal barna 

fortsette og ha med matboks til frokost, lunsj og frukt måltidet. Følg også med på retningslinjer for covid- 

19, disse oppdateres og endres etter hvilket nivå vi er på. Vi er for tiden på gult nivå. «Kø systemet» ved 

henting og levering er også viktig at overholdes! Vi setter stor pris på det gode samarbeidet       



 

- Personalet som skal være på Bakkeland er Kristine til den 9.oktober (pedagogisk leder), Cecilie (pedagogisk 

leder), Emeline (Assistent) og Mette (Assistent) 

 

- Emeline blir pedagogisk leder på dispensasjon framover på bakkeland fra 12 oktober. Det vil da settes inn 

vikar fra vikarbyrå inn i assistentstillingen som er ledig på fast oppdrag. Det kan variere for hvor lang 

periode en vikar er på bakkeland, men vi ønsker jo lengst mulig. Dersom noen har spørsmål angående 

dette, kan dere ta kontakt med vår avdelingsleder Siw på telefon: 51913652       

 

 

 


