
SEPTEMBER / OKTOBER 2020  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

21 
 1 åringene 
fellesrommet 9.30-
10.30  
2 åringen 
språkgruppe  

22 
Tur  
Forming  

23 
Gapahuken  
Tur  

24 
Nela  2 ÅR 

 

25 
Bevegelsesanger  
 

28 
2 år= fellesrommet 
13.30-14.30  

29 
Tur  
Forming  

30 
Gapahuken  
Tur  

 

   1 OKTOBER  
 
Vi lærer om hva 
som skjer om 
høsten  

2 
Avan 1 år 

 

5 
1 år= fellesrom 
9.30-10.30  
2 år = språkleker  

6 
Tur  
Forming  

7 
Gapahuken  
Tur  

8 
Jobber med høsten  

9 
Presse blader  

12 
2 år=fellesrom 
13.30-14.30  

13 
Tur  
Forming  

14 
Tur  
Laminerer 
bladene  

15 
 
Vi lager høstbilder   

16 
 
Vi lager høstbilder  

19 
1 år= fellesrom  
9.30-10.30  
2 år = språkleker  

20 
Tur  
Forming  

21 
Tur  
Frilek  

22 
Vi leser bok og 
snakker om 
barnekonvensjonen  

23 
Vi jobber videre 
med barns 
rettigheter  

Periodens litteratur  Periodens nøkkelord Periodens rim/regler  Periodens sanger  

Vennskap bøkene om 
barnekonvensjonen  

Inkludering og vennskap  Lille petter edderkopp    
 Bevegelse sanger om 
kroppen  

Periodens 
formingsaktivitet  

Periodens  
Naturaktivitet  

Periodens  
Tur/ opplevelser 

Periodens språkleker 

Håndavtrykk i høstfarger  
Presse blader  

Plukke Blader i de 
forskjellige fargene og 
snakke om hva fargen 
heter. 

Vi øver oss på å gå på 
tur og høre på beskjeder 
på tur.  

Begreps lotto  
 



26 
2 år fellesrom 
Vi ser film om 
barnerettigheter 
på NrK  super  

27 
Tur  
Forming  

28 
Tur  
Gapahuk  

29 
Bevegelses sanger  
 

30 
Bevegelses sanger  

 

 

 

Evaluering av forrige måned: 
 
 
 

Vi har hadd fokus på å ta alt veldig rolig og i barnas tempo. Dette er 
en forutsetting for at de skal finne en trygghet hos oss og den nye 
hverdagen deres. D 
Det tok noen uker før alle 12 fikk samles pga pandemien som er rundt 
oss og gjør at terskelen for både barn og voksne må holde seg 
hjemme er veldig liten. Men mandag 14 september var vi hele 
gjengen med barn på Blidensol for førstegang og det gikk veldig fint. 
De eldste har alt begynt å leke sammen og har en veldig kjekke 
hverdag her. De yngste er enda på oppdagelsesferd og skal nok vøre 
der et år, de stabber rundt og studerer avdelingen, oss voksne og hva 
de andre barna holder på med.  

Mål og innhold for neste 
måned: 

 Siste del av september og i oktober vil vi ha fokus på hva som skjer i 
naturen når der er høst , vi studerer hvordan bladene bytter farger og 
andre tegn i naturen . 
Vi vil også  jobbe med barnekonvensjonene som blir en naturlig del 
med tanke på at FN dagen er 24 Oktober. Dette er en dag vi er vant 
med å markere sammen med dere foresatte, men i år for ha hun med 
barna deres.  
Vi jobber med noen av vennskapsbøkene i en serie om hvilke lover 
barn har i forhold til barnekonvensjonene utarbeidet av FN. 
«Barna skal støttes i å utrykke synspunkter og skape mening i den 
verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og utforskong 
skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenking, etisk 
vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse ,slik 
at de kan bidra til endringer» 
Rammeplanene for barnehagen s.21 
 

Informasjon: 
 
 
 

• det er veldig fint om alle barna er levert innen 9.30 

• på tur dagene ønsker vi at der leveres dem innen 09.00 .om 
dere kommer seinere må dere at  på de refleksvest og levere 
de der vi er på tur uten vogn. 

• Minner om at det er kø system står noen utenfor betyr det at 
dere står i kø og må vente på tur.  

• vi besvarer sms når vi har tid 

• det legges ut bilder hver fredag så lenge vi har personal til 
dette ,her kan dere se litt fra uken som har hvert.  
Koden er .12solstråler for vår avdeling  


