
                          Månedsplan for Lilla, august og september 2020 

34 
 
Au 
gu 
st 

Mandag 17.08 
 
Smågruppe dag 

 

Tirsdag 18.08 
 
Turdag for 
Tusenbein 
Magenta 
gruppe akt. 

Onsdag 19.08 
 
Turdag for 
Edderkopp 
  

Torsdag 20.08 
 
Utedag/ 
møtedag  

 

Fredag 21.08 
 
Gruppe 
aktivitet  

35 Mandag 24.08 
 
Smågruppe dag 
 
 

Tirsdag 25.08 
 
Turdag for 
Tusenbein 
 
Magenta 
gruppe akt. 

Onsdag 26.08 
 
Turdag for 
Edderkopp

 

Torsdag 27.08 
 
Utedag/ 
møtedag  
  
 
 

Fredag 28.08 
 
Gruppe 
aktivitet 

 
36 
 
Sep 
Tem 
ber 
 

Mandag 31.08 
 
Smågruppe dag 
 
 
 

Tirsdag 01.09 
 
Turdag for 
Tusenbein 
 
Magenta 
gruppe akt. 

Onsdag 02.09 
 
Turdag for 
Edderkopp 

Torsdag 03.09 
 
Utedag/ 
møtedag 

 

Fredag 04.09 
 
Gruppe 
aktivitet 

37 Mandag 07.09 
 
Smågruppe dag 
 
 

Tirsdag 08.09 
 
Turdag for 
Tusenbein 
 
Magenta 
gruppe akt. 

Onsdag 09.09 
 
Turdag for 
Edderkopp 

Torsdag 10.09 
 
Utedag/ 
møtedag 

Fredag 11.09 
 
Gruppe 
aktivitet 

38 Mandag 14.09 
 
Smågruppe dag 
 
 
 

Tirsdag 15.09 
 
Turdag for 
Tusenbein 

 
Magenta 
gruppe akt. 

Onsdag 16.09 
 
Turdag for 
Edderkopp 

Torsdag 17.09 
 
Utedag/ 
møtedag 

Fredag 18.09 
 
Gruppe 
aktivitet 

39 Mandag 21.09 
 
Smågruppe dag 
 

Tirsdag 22.09 
 
Turdag for 
Tusenbein 
Magenta 
gruppe akt. 

Onsdag 23.09 
 
Turdag for 
Edderkopp 

Torsdag 24.09 
 
Utedag/ 
møtedag 

Fredag 25.09 
 
Gruppe akt. 

 
40 Mandag 28.09 

 
Smågruppe dag 

 

Tirsdag 29.09 
 
Turdag for 
Tusenbein 
Magenta 
gruppe akt. 

Onsdag 30.09 
 
Turdag for 
Edderkopp 

  



 

Velkommen alle sammen.  

Sommerferien er over og håper at alle har hatt en fin ferie. Vi er endelig i gang igjen i et nytt 

barnehage år med mange spennende dager og muligheter. I august og september måned 

har vi fokus på tilvenning med utgangspunktet «barndom i sentrum» som er barnehagens 

visjon og skal støttes med trygghetssirkelen. Vi skal jobbe med å trygge barna med de trygge 

voksne. Personalet skal være bevisst på å skape en trygg havn og en trygg base slik at barna 

vil føle seg trygge sammen. Vi som voksne skal alltid være større, sterkere, klokere og god. 

Det handler om å følge barnas behov når det er mulig, ta tak når det er nødvendig og ta imot 

dem når de kommer til oss for å få trøst eller de har behov for voksen kontakt i hverdagen.  

Dere blir møtt av 4 voksne hvorav to pedagoger og to barn og ungdomsarbeider på avdeling 

Lilla. Priscilla, Tonje, Linda og Ma. Bella. Tonje er den nye fjerde personen på laget vårt. Vi 

ønsker Tonje velkommen til «Lilla». 

Det blir 24 barn til sammen på avdeling Lilla 11 jenter og 13 gutter. Barna skal deles i to 

grupper. Edderkoppgruppe med Linda og Priscilla og Tusenbeingruppe med Ma. Bella og 

Tonje. 6 av våre barn skal være på Magenta gruppe/førskolegruppe. Linda har ansvar for 

Magenta gruppe. 

 

Edderkoppgruppe: Linda, Priscilla 

Yassin, Olai, Leo Marcel, William, Ylva, Sebastian, Milica, Alia, Andreas, Denggan, Emma, og 

Naomi. 

Magenta gruppe: Yassin, Olai, Leo Marcel, William, Ylva, Sebastian. 

Tusenbeingruppe: Ma. Bella, Tonje 

Esther, Georg, Joel, Sofie, Tiril, Daniel, Christel, Birk, Emilie, Kamilah, Isabelle og Liam. 

 

Dialogisk/samlesing. Vi skal starte i år med dialogisk/samlesing. Det vil si at vi skal velge en 

bok vi skal lese med barna, så skal vi sammen med barna snakke om boken og handlingen 

der spørsmålet hva, hvorfor og hvordan fremmer. Undersøkelser av effekt viser at dialogisk/ 

samlesing kan være godt redskap for å utvikle barns språk og vokabular, selv mer generelle 

språkferdigheter som vanligvis er vanskelig og komplekst å utvikle hos barn. 

Hovedfokuset i dialogisk lesing er altså ikke egentlig lesingen i seg selv (siden svært få barn i 

alderen 2-4 forstår lange komplekse tekster), men samtalen mellom barna og den voksne. 

Gode bøker for dialogisk lesing har mange bilder med detaljer og ikke nødvendigvis mye eller 

kompleks tekst. 

I tillegg til bildene fra boken skal vi lage konkreter som kan brukes til dialogisk lesing for å 

vekke nysgjerrighet, motivasjon, forståelse og engasjement hos barna. 



 

Hovedmål: Sosial kompetanse er nøkkelen til trivsel i fellesskapet i barnehagen. 

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at sosial kompetanse er en 

forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og 

holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Dette handler om å kunne kommunisere 

og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. 

Delmål: Skape gode relasjoner, kommunikasjon, samarbeid og samhandling med hverandre.  

Personalet skal: 

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

vennskap og lære å beholde venner. 

Samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling 

og fellesskap. 

Støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne 

og andres følelser, opplevelser og meninger. 

 

Praktisk Informasjon.  

 Se til at barna har nok skift liggende i barnehagen.  

 Vi er alle oppfordret å følge med hjemmesiden vår. Der legger det diverse info. 

Det har vært fint hvis barna har to matboks med navn på til barnehagen, en til lunsj og en     

til fruktmåltid. Husk drikkeflaske.  

Bursdag: Joel fyller 4 år 29.08 og William fyller 5 år 12.09. Gratulerer med dagen, Hipp, hipp  

                 hurra til dere begge to 

 

 

Hilsen, Tonje, Priscilla, Linda og Ma. Bella 


