
Pedagogisk periodeplan for: September «Relasjoner» 

Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
 

1 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Fellesrommet 
 
Bøker og spill 
 
Hinderløype  
 

2  
 
Møtedag 

3 
 
Førskolegruppe 

oppstart!       
(Avdelingsvis) 
 
Fellestur for kjøttmeis 
og gråspurv 
 

4 
 
Gruppeaktiviteter  
 
Snekring i Gapahuken 
 
Språkaktiviteter 

7 
 
Førskolegruppe har 
turdag 
(Avdelingsvis) 
 
Kjøttmeis inne  
Gråspurv ute 
 

8 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Fellesrommet 
 
Bøker og spill  
 
Hinderløype 

9 
  
Møtedag 
 
Barnemøte  
gruppevis 
 

10 
 
Førskolegruppe har 
aktiviteter 
(Avdelingsvis) 
 
Fellestur for kjøttmeis 
og gråspurv 
 

 11 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Snekring i Gapahuken 
 
Språkaktiviteter 

14 
 
Førskolegruppe har 
turdag 
(Avdelingsvis) 
 
Kjøttmeis ute 
Gråspurv inne  
 

15 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Bøker og spill 
 
Fellesrommet 
 
Hinderløype 

16 
 
Møtedag 
 
 

17 
 
Førskolegruppe har 
aktiviteter 
(Avdelingsvis) 
 
Fellestur for kjøttmeis 
og gråspurv 
 

18 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Snekring i Gapahuken 
 
Språkaktiviteter 

21 
 
Førskolegruppe har 
turdag 
(Avdelingsvis) 
 
Kjøttmeis inne 
Gråspurv ute 
 

22 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Bøker og spill  
 
Fellesrommet 
 
Hinderløype 

23 
 
Møtedag 
 
Barnemøte 
gruppevis 

24 
 
Førskolegruppe har 
aktiviteter 
(Avdelingsvis) 
 
Fellestur for kjøttmeis 
og gråspurv 
 

25 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Snekring i Gapahuken 
 
Språkaktiviteter 
 

28 
 
Førskolegruppe har 
turdag 
(Avdelingsvis) 
 
Kjøttmeis ute 
Gråspurv inne 
 

29 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Bøker og spill  
 
Fellesrommet 
 
Hinderløype 

30 
 
Møtedag 
 
 

1 
 
Førskolegruppe har 
aktiviteter 
(Avdelingsvis) 
 
Fellestur for kjøttmeis 
og gråspurv 
 

 2 
 
Gruppeaktiviteter 
 
Snekring i Gapahuken 
 
Språkaktiviteter 
 

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

 

 



Pedagogisk periodeplan for: September «Relasjoner» 

 

Periodens litteratur Periodens matteaktivitet Periodens rim/regle Periodens sanger 

- En liten vennebok 
Si stopp 
 

- En liten vennebok 
Snakke om det 
 

- Snekre på hytten 
nede i dalen. 
(barna får måle 
opp, tilpasse og 
kutte til.) 
 

- 1, 2, 3, nå 
kommer en 
beskjed. 

- Høstsang 
 

- Hvem som er her 
sangen. 
 

 

Periodens 
formingsaktivitet 

Periodens grovmotoriske 
aktivitet 

Periodens sosiale 
aktivitet 

Periodens språkaktivitet 

- Snekre på hytten 
nede i dalen og bli 
kjent med alle 
verktøyene som 
finnes i 
Gapahuken. 
 
 

- Hinderløype 
 

- Bli kjent med 
nærmiljøet 

 
 

Barnemøte agenda: 
- Bli kjent med 

avdelingen vår, 
ukens rytme, 
rutiner og 
regler. 
 

- Fokus på å bli 
kjent med 
hverandre og 
bygge vennskap. 
Vi jobber også 
med 
konfliktløsing. 
 

- Fantorangen spillet 
 

- Samtaler med barna 
om vennskap og 
følelser. 
 

- Dialogisk høytlesning 

 

Mål 
 
 
 

- Alle barn skal bli gode på konfliktløsing. De skal oppleve at de klarer og finne 
løsninger i konfliktsituasjoner. 

- Alle barn skal inkluderes i lek, og ha en venn og leke med.  

 

Innhold 
 
 
 

«Relasjoner» prosjektet: Vi vil denne måneden ha fokus på relasjoner og samarbeid. Vi vil 

og vektlegge konfliktløsning. Det vil si at vi går inn på hva man kan gjøre når vi havner i 

utfordrende situasjoner. Det å utvikle gode verktøy og gode strategier for konfliktløsning, 

vil bidra til at barn kan føle bedre tilhørighet og trygghet i barnehagen. Dette vil derfor ha 

en rød tråd gjennom våre planlagte aktiviteter, samlinger, bøker og i lek nå fremover i 

denne perioden.  

«Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved 

samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 

utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og 

avslapping i løpet av barnehagedagen.» (https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/rammeplan/verdigrunnlag/livsmestring-og-helse/) 

 
Vi kommer til å videreutvikle hytten ned i dalen, og bli kjent med verktøy som vi bruker i 
gapahuken slik som sag, hammer, spikkekniv, spiker og plank. 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/verdigrunnlag/livsmestring-og-helse/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/verdigrunnlag/livsmestring-og-helse/


Ifølge Rammeplanen for barnehagen skal vi gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi 
blant annet bidra til at barna:  

     «opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover». 

 

Metode 
 
 
 

 

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

- Snekre på hytten nede i dalen. Her skal vi samarbeide i grupper, og barna får 

komme med innspill for hvordan vi vil utforme hytten videre.  

-  Starte opp med barnemøter gruppevis en gang i måneden. Barnemøtene er ment 

til å være barnas plattform for medvirkning av hvordan vi skal ha det på 

avdelingen, og innholdet i våre planer og aktiviteter. Vi vil og jobbe med 

illustrerende bilder og følelser og ha dialogisk lesning om vennebøkene.  

- Vi har spesielt fokus på konfliktløsning og samarbeid i aktiviteter og lek på 

avdelingen ute og inne. 

 

Bursdag 
 
 
 

 

Hugne fylte 5 år 09.08 - Sabrina fylte 4 år 18.08 – Marcus fyller 3 år 06.09 - Morgan fyller 5 

år 25.09 - Hipp hurra for alle som har bursdag! 

Annen Informasjon 
 
 

 

- Vi ønsker hjertelig velkommen til alle nye barn på Bakkeland! 

 

- I august har vi prioritert tilvenningsperiode for alle barna på Bakkeland. 

Førskolegruppen og prosjekt/aktiviteter starter derfor opp nå i september. 

Førskolegruppen kan 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 (pedagogisk leder), Cecilie 

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

 

- Det er som dere vet med stor sorg at Kristine forlater oss på Bakkeland i løpet av 

oktober. Det vil komme videre informasjon om hvem som overtar stillingen 

hennes etter hvert når vi vet mer.   

- PS. Hvis noen har restmateriale av plank som kan doneres til barnehagen, vil vi 

sette stor pris på det. På forhånd takk!       

 


