
OKTBER PLAN – Revehiet.  

Tema: Forut barneaksjonen og vennskap.  

Fokus: trygghet, inkludering, glede og fellesskap. 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
Uke 40 
Ukens 

hjelpere. 
 

MATTEUS 
KAREN 
EYMEN 

3.  
LEKEGRUPPER.  
Barna deles inn i 
lekegrupper etter 
alder. 
 
 
 
Samling: 
Forut barneaksjon. 

4 lek og aktiviteter 
inne og ute i 
barnehagen. 
 
Delt samling før 
lunsj. 
 
MØTEDAG for 
Revehiet & 
Bjørnehiet. 

5. Tur og grupper. 
 
Gul ut på tur. 
Blå lekegruppe 
Grønn mat-gruppe 
 
 
 
Samling før lunsj: 
forut barneaksjon. 

6. SMÅGRUPPER 
1: FN-tema 
2: Blekkulf 
3: sosial-
kompetanse og 
språk. 

7. Grupper. 
 
Gul lekegruppe med 
Cecilie. 
Blå hinderløype. 
Grønn kreative 
barn. 
 
Samling: 
Forut barneaksjon. 

Uke 41 
Høstferien. 

 
 

10.  
Hipp, 
Hurra 
for 

KAREN 

som har blitt 4 år. 

 
Bursdag samling. 
 

11. lek og 
aktiviteter inne og 
ute i barnehagen. 
 
Delt samling før 
lunsj. 
 
MØTEDAG for 
Revehiet & 
Bjørnehiet. 

12. Grupper. 
 
Gul leke gruppe. 
Blå mat -gruppe 
Grønn leke gruppe 
 
 
 
Samling før lunsj: 
forut barneaksjon. 

13. 6. 
SMÅGRUPPER 
Barna tilbys og de 
velger ulike aktivitet 
-og lekestasjoner å 
delta i/på. 
 
 
Samling før lunsj: 
forut barneaksjon 

14. Grupper. 
 
Gul lekegruppe med 
Cecilie. 
Blå kreative barn. 
Grønn hinderløype 
Samling før lunsj. 
 
Samling: 
Forut barneaksjon. 

Uke 42 
Ukens 

hjelpere. 
 

ELA 
EMILIA 
ANAS 

17. LEKEGRUPPER.  
Barna deles inn i 
lekegrupper etter 
alder. 
 
 
 
 
Samling: 
Forut barneaksjon. 

18.lek og aktiviteter 
inne og ute i 
barnehagen. 
 
Delt samling før 
lunsj. 
 
MØTEDAG for 
Revehiet & 
Bjørnehiet. 

19. Tur og grupper. 
 
Gul ut på tur. 
Blå lekegruppe 
Grønn mat-gruppe 
 
 
 
Samling før lunsj: 
forut barneaksjon. 

20. 6. 
SMÅGRUPPER 
1: FN-tema 
2: Blekkulf 
3: sosial-
kompetanse og 
språk. 

21. Grupper. 
 
Gul aktivitet med 
Cecilie. 
Blå hinderløype. 
Grønn kreative 
barn. 
 
Samling: 
Forut barneaksjon. 

Uke 43 
Ukens 

hjelpere. 
 

ALMA 
OLINE 

FREDRIK 

24. 
 
FN-dagen. 

 
 

25.lek og aktiviteter 
inne og ute i 
barnehagen. 
 
Delt samling før 
lunsj. 
 
MØTEDAG for 
Revehiet & 
Bjørnehiet. 

26. Tur og grupper. 
 
Gul ut på tur. 
Blå mat -gruppe 
Grønn leke gruppe 
 
 
 

Foreldremøte 
egen info kommer. 

27. 6. 
SMÅGRUPPER 
1: FN-tema 
2: Blekkulf 
3: sosial-
kompetanse og 
språk. 

28. Grupper. 
 
Gul lekegruppe med 
Cecilie. 
Blå kreative barn. 
Grønn hinderløype 
Samling før lunsj. 

Uke 44 
Ukens 

hjelpere. 
 

MATE 
OLINE 

VALERIA 

31. LEKEGRUPPER.  
Barna deles inn i 
lekegrupper etter 
alder. 
 
Samling: 
Blekkulf og vennene 
hans.  



 

REVEHIET  

Pedagogisk tilbakeblikk på september og info om oktober: 

Evaluering  
fra  
september: 

September har vi brukt til å bli kjent og vi er fortsatt i tilvenning. Det er i år 8 nye barn på Revehiet og det gir 
barna nye relasjoner som er med på utfordret deres sosialkompetanse i lek og aktivitet.  
Barna må her tilpasse seg sine nye relasjoner i «nye» Revehiet ved å se andres behov opp mot egne behov -
noe som ikke alltid er lett. Noen blir veldig aktive, høy stemme og stadig i bevegelse, noen blir stillere enn 
vanlig og noen blir litt hissige i møte med utfordringer i hverdagen. Vi ivaretar og møter de ulike uttrykkene 
barna meddeler seg og vi ser at gruppen setter seg mer og mer, dag for dag -noe som varmer våre hjerter å 
se.  
Leken blir mer harmonisk (slik vi ønsker den å være), de løfter blikket for hverandre og leken er mer fri og 
spontan fylt av fantasi, påfunn og latter -det er fint å komme i barnehagen hvor en har venner å leke og 
være sammen med. Den gode gruppedynamikken setter seg, og vi er på vei dit vi ønsker Revehiet skal være   
Vi har kommet godt i gang med dags -og ukerytmen. Barna får et variert leke og aktivitetstilbud i løpet av 
tiden de er hos oss. I felles lek og aktivitet får de felles erfaringer -erfaringer som knytter dem sammen i 
hverdagen. Vi hører «…hei vil du vera me meg? JA! Kom så lege me det me gjorde i går..». Barna finner 
trygghet i hverandre, de løfter blikket ut og de ser muligheter sammen. Hverdagen mestres, og avdelingen 
er en fin plass å være 
 
Vi har hatt noe fravær på avdelingen.  
Takk for at dere er tålmodige og møter oss som er på jobb på en positiv måte.  
 
Samtaler nye foresatte er snart gjennomført med alle.  
Takk for gode samtaler og tilbakemeldinger.  
De samtaler som ble utsatt og eller avlyst av ulike grunner vil vi finne ny tid til så raskt som mulig.   
Det vil i november / desember bli foreldresamtaler for de som ønsker.  
 
Oktober er satt av til Forut`s barneaksjon. Vi jobber kontinuerlig med barns sosiale kompetanse og denne 
aksjonen og materialet den tilbyr oss gir muligheter for en annen vinkling inn til temaet. Det legges vekt på 
solidaritet, toleranser, livssyn og kulturforskjeller -som er så viktige områder når en arbeider med hvordan å 
omgås andre på en positiv måte. Vi vil bruke ulike fortellinger, filmer, sang og musikk for å formidle til barna 
temaet i årets forut aksjon. Dette er en fin måte for oss å bli kjent med og få innblikk i hvordan andre barn 
lever andre steder i verden 

Månedens 
fokus: 

Oktober vil vi videreføre fokuset i fra september som var trygghet, inkludering, glede og fellesskap. 
Trygghet, inkludering, glede og fellesskap er viktig for liten og stor -og vi jobber daglig for den gode 
stemningen, atmosfæren og en velfungerende gruppedynamikk.  

Månedens 
tema:   

FN-dagen og FORUT barneaksjonen. 
FN-dagen blir en markering internt i barnehagen og ikke for foresatte. Mer info kommer.  
Forut og forut aksjonen. Formålene med FORUT Barneaksjonen er: 

1. Gjøre barn i Norge kjent med andre kulturer og dagliglivet til barn i andre land. Vi ønsker å skape 

nysgjerrighet og engasjement, bygge toleranse, omsorg og empati, og fokusere på at barn har ressurser, 

evner og for vennskap, lek, familieliv og trygghet.  
2.  Gi barn i Norge verdifull læring og gode opplevelser gjennom praktisk solidaritetshandling. Vi tror barn 
har et iboende ønske om å hjelpe andre, og en viktig del av FORUT Barneaksjonen er at barn i Norge gjør en 
innsats for å skaffe midler til prosjekter for barn i andre land. 
I siste del av oktober starter vi opp med Blekkulf og vennene hans som vil følge oss i månedene som 
kommer. Tematikken i Blekkulfs historier ønsker vi å trekke inn i våre ulike ukentlige aktiviteter. Det blir 
spennende å se hvor Blekkulf og vennene hans vil lede oss til felles lek og aktivitet.  



Samlings-
stunder  
og små-
gruppe 
samling: 

Vi har daglige samlinger før lunsj og her blir det mye sang, gled og moro. 
I våre gruppe samlinger har vi fokus på språk og sosialkompetanse samt tema for måneden.  
Vi formidler gjennom å bruke ulike konkreter, eventyr, musikkinstrumenter og plakater hvor vi får barna i 
aktiv tale.  
Barna har funnet sin plass i de ulike aktivitetene.  
Vi observerer at de viser glede og iver over å få være deltakende i hva den voksne presenterer dem og ved 
at de selv er aktivt deltakende i å meddele seg sine tanker og ideer.  

Gul  
gruppe: 

Ukerytmen sier noe om de ulike gruppen på avdelingen og dere kan se på månedsplanen når de ulike 
gruppene har aktiviteter.   
Gjennomføring av gruppene og innhold avhenger av ressurser, noe som gjør at vi noen dager må gjøre om 
på oppsatte planer.  
 
Ny Plan for Gulgruppe barn og de eldste barna i barnehagen er under utarbeiding og vil informeres om på 
foreldremøte.  

Blå  
gruppe: 

Grønn 
gruppe 

Leken: På Revehiet er det mye lek, god fantasi og god energi. Når vi kommer i barnehagen, har vi lagt til rette for 
ulike lekestasjoner hvor barna fort kan finner sin plass etter levering.  
Leken hos barna er innholdsrik og varierende. Vi har mye rollelek og konstruksjonslek som er inkluderende 
og sosiale leker hvor mange kan delta samtidig. Barna leker på tvers av alder og de finner leke venner som 
de daglig er i aktivitet sammen med. Latteren sitter løst og det er mye som ofte foregår på en og samme tid. 
Barn møter utfordringer i lek ut fra seg og sine erfaringer, og noen ganger kommer en i konflikt med egne 
behov og hva omgivelsene forventer av dem. Da trer de viktige voksne inn og støtter barnas behov der og 
da.   
De ansatte skal evne å gå inn i positive, sensitive samspill med barna og ha godhet for barns behov.   
Lekende voksne er en forventing på Revehiet og vi skal tre inn i lek sammen med barna ved invitasjon, samt 
vi skal legge til rette for lekens mangfold og være aktive rollemodeller i lek og aktivitet. 

Praktisk 
info: 

Vi ber dere om å sjekke barnas: 
- Regntøy / dresser for om de har strikk på beina for å holde støvlene godt på plass. 
- Kurver om det er nok å rett tøy i dem etter årstiden. 

Vi ber dere om å:  
- ta med vått tøy hjem for å tørkes. Klær tørker ikke i barnehagen. 
- holde orden på barnas plass ute i gangen / garderoben 
- ikke gå inn med utesko i fingarderoben. Ta på blått trekk. 
-  

VI BER DERE OM IKKE Å TA MED LEKER I BARNEHAGEN – det er litt mye private leker og ting som nå 
tas med hjem. Det tar vekk fokuset i fra barna, samt at det lager unødige konflikter. 
 
Vi er avhengige av at dere holder syke barn hjemme slik reglene sier 

- Omgang-syken betyr 48 timer hjemme etter siste utbrudd 
- Feber og forkjølet betyr 24 timer feberfri 
- Dårlig almenntilstand, men ikke feber må dere foresatte vurdere godt. 

Barn kan fungere ok hjemme, men i barnehagen fungerer de dårlig om allmenntilstanden er 
nedsatt, de ramler sammen og fungerer ikke -noe som ikke er en god opplevelse for barnet. 
Vi har ikke ressurser å følge opp syke barn fordi dere må på jobb-vi har en viktig samfunnsjobb som 
ansatte i Stavanger barnehagene og det er å gi et pedagogisk tilbud til barna og da kan ikke en 
ansatt være bundet opp til et barn som er levert syk / nedsatt almenntilstand i barnehagen.  
Syke barn og smitte til ansatte er ikke en god kombinasjon i tider det nesten er umulig å få vikar.  

Viktige 
datoer: 

FN-dagen blir mandag 24.oktober. I år viderefører vi arbeidet og markeringen i barnehagen for barn og 
ansatte. Det blir ikke en dag for foresatte, søsken og andre tilknyttet familien.  
Foreldremøte er satt til onsdag 27.oktober. Mer info vil komme. 
Høstferien er i uke 41 -husk å informere avdelingen om eventuelle fridager. 

B.N oktober 2022. 


