
September og oktober 

på Gul 

    Tema:Språk. 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDA

G 

FREDAG 
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05.09 

 

Kl 9.30 

Lekegrupper: 

Gruppe 1og2 inne 

Gruppe 3 ute 

 

Pass på at 

regntøy,dress 

henger i 

barnehagen samt 

ekstra skift 

06.09 

 

Kl 9.30 

TURDAG 

Vi deler gruppen i 

to og går to ulike 

plasser i 

nærområdet ute ifra 

alder og behov.  

 

07.09                                             

 

Kl 9.30 

TURDAG 

Vi deler gruppen i 

to og går to ulike 

plasser i 

nærområdet ute 

ifra alder og 

behov. 

 

08.09 

 

 

kl 9.00: 

 

Språkgrupp

er: 

Gruppe 2 og 

3inne 

Gruppe 1 ute 

 

 

 

 

 

09.09 

 

 

Kl 9.30: 

 

Formingsgruppe

r/ fin-motorikk 

Gruppe 3 og 1 

inne 

Gruppe 2 ute 

 

 

 

Varm-mat til 

lunsj 
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12.09 

KL. 9.30 

Lekegrupper: 

Gruppe 1og2 inne 

Gruppe 3 ute 

Pass på at 

regntøy,dress 

henger i 

barnehagen samt 

ekstra skift 

13.09 

 

KL. 9.30 

TURDAG 

Vi deler gruppen i 

to og går to ulike 

plasser i 

nærområdet ute ifra 

alder og behov. 

14.09                      

 

KL. 9.30 

Språkgrupper: 

Gruppe 2 og 

3inne- 

Lesing/spill, 

puslespill 

Gruppe 1 ute 

15.09 

 

KL. 9.00 

  

MØTEDAG  

 

Vi passer 

hverandres 

barn 

 

16.09 

KL. 9.30 

Formingsgruppe

r/ fin-motorikk 

Gruppe 3 og 1 

inne 

Maling, 

kitt,tegning,klippi

ng. 

Gruppe 2 ute 



UKE MANDAG TIRSDAG 

 

ONSDAG 

 

TORSDA

G 

 

FREDAG 
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19.09 

 

KL. 9.30 

 

BRANNVERNUKA 

Gruppe 1og2 inne 

Gruppe 3 ute 

Vi hilser på Bjørnis 

 

20.09 

 

KL. 9.30 

 

TURDAG 

Vi deler gruppen i 

to og går to ulike 

plasser i 

nærområdet ute ifra 

alder og behov. 

 

21.09 

 

KL. 9.30 

BRANNVERNUKA 

Gruppe 2 og 

3inne- 

Lesing/spill, 

puslespill 

Gruppe 1 ute 

Brannøvelse 

 

Husk Å ta med 

tøfler 

 

22.09 

KL. 9.00 

MØTEDAG 

Vi passer 

hverandres 

barn 

 

 

 

23.09 

 

KL. 09.30 

BRANNVERNUKA 

Gruppe 3 og 1 

inne 

Maling, 

kitt,tegning,klippi

ng. 

Gruppe 2 ute 

Brannøvelse 

 

Husk Å ta med 

tøfler 
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26.09 

 

KL. 9.30 

 

Lekegrupper: 

Gruppe 1og2 inne 

Gruppe 3 ute 

 

 

 

Pass på at 

regntøy,dress 

henger i 

barnehagen samt 

ekstra skift 

 

27.09 

 

KL. 9.30 

 

TURDAG 

 

Vi deler gruppen i 

to og går to ulike 

plasser i 

nærområdet ute ifra 

alder og behov. 

 

 

Husk 

regntøy,dress,lue 

og ekstra skift 

28.09 

 

KL. 9.30 

 

Språkgrupper: 

 

Gruppe 2 og 

3inne 

 

Lesing/spill, 

puslespill 

 

 

Gruppe 1 ute 

 

29.09 

KL. 9.00 

MØTEDAG 

Vi passer 

hverandres 

barn 

 

30.09 

 

KL. 9.30 

 

 

Formingsgruppe

r/ fin-motorikk 

 

Gruppe 3 og 1 

inne 

 

Maling, 

kitt,tegning,klippi

ng. 

 

Gruppe 2 ute 

 

Varm-mat til 

lunsj 

 

 



UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG 
 

TORSDAG 
 

FREDAG 
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03.10 

KL. 9.30:  

Lekegrupper: 

Gruppe 1 og 2 

inne 

Gruppe 3 ute 

Forberedelser til 

FN 

Husk 

regntøy,dress,lue 

og ekstra skift 

04.10 

KL. 9.30 

TURDAG 

Vi deler gruppen i to og 

går to ulike plasser i 

nærområdet ute ifra 

alder og behov. 

Husk gode klær

 

05.10 

KL 9.30 

Formingsgrupper/ 

fin-motorikk 

 

Gruppe 3 og 1 inne 

Maling, 

kitt,tegning,klipping. 

Gruppe 2 ute 

06.10 

Kl 9.00 

MØTEDAG 

Vi passer de 

andre 

avdelingene 

sine barn. 

 

 

07.10 

Kl 9.30: 

Språkgrupper: 

 

Gruppe 2 og 3inne 

 

Lesing/spill, 

puslespill 

Gruppe 1 ute 
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10.10 

KL. 9.30: 

Lekegrupper: 

Gruppe 1 og 2 

inne 

Gruppe 3 ute 

Forberedelser til 

FN 

Husk 

regntøy,dress,lue 

og ekstra skift 

11.10 

KL. 9.30  

TURDAG 

Vi deler gruppen i to og 

går to ulike plasser i 

nærområdet ute ifra 

alder og behov. 

Husk gode klær 

 

 

12.10 

KL 9.30 

Formingsgrupper/ 

fin-motorikk 

Gruppe 3 og 1 inne 

Maling, 

kitt,tegning,klipping. 

Gruppe 2 ute 

Forberedelser til FN 

13.10 

Kl 9.00 

MØTEDAG 

Vi passer de 

andre 

avdelingene 

sine barn. 

 

14.10 

Språkgrupper: 

Gruppe 2 og 3inne 

 

Lesing/spill, 

puslespill 

Gruppe 1 ute 

LOZA 2ÅR-

Bursdagsmarkering! 
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17.10 

KL. 9.30: 

Lekegrupper: 

Gruppe 1 og 2 

inne 

Gruppe 3 ute 

Forberedelser til 

FN 

Husk 

regntøy,dress,lue 

og ekstra skift 

18.10 

KL. 9.30: 

TURDAG 

Vi deler gruppen i to og 

går to ulike plasser i 

nærområdet ute ifra 

alder og behov. 

Husk gode klær 

 

19.10 

KL 9.30 

Formingsgrupper/ 

fin-motorikk 

Gruppe 3 og 1 inne 

Maling, 

kitt,tegning,klipping. 

Gruppe 2 ute 

Forberedelser til FN 

20.10 

Kl 9.00 

MØTEDAG 

Vi passer de 

andre 

avdelingene 

sine barn. 

21.10 

Kl 9.30: 

Språkgrupper: 

Gruppe 2 og 3inne 

 

Lesing/spill, 

puslespill 

Gruppe 1 ute 
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24.10 

KL. 9.30: 

Lekegrupper: 

Gruppe 1 og 2 

inne 

Gruppe 3 ute 

FN dagen 

Husk 

regntøy,dress,lue 

og ekstra skift 

25.10 

KL. 9.30: 

TURDAG 

Vi deler gruppen i to og 

går to ulike plasser i 

nærområdet ute ifra 

alder og behov. 

Husk gode klær 

26.10 

KL 9.30 

Formingsgrupper/ 

fin-motorikk 

Gruppe 3 og 1 inne 

Maling, 

kitt,tegning,klipping. 

Gruppe 2 ute 

Fn-aktiviteter 

27.10 

Kl 9.00 

MØTEDAG 

Vi passer de 

andre 

avdelingene 

sine barn. 

28.10 

Kl 9.30: 

Språkgrupper: 

Gruppe 2 og 3inne 

 

Lesing/spill, 

puslespill 

Gruppe 1 ute 

Fn-aktiviteter 



Månedsbrev september og oktober på Gul: 

Velkommen til et nytt barnehageår på gul, velkommen nye barn på 

avdelingen og allerede kjente barn på avdelingen. Håper dere har hatt en 

kjempefin sommerferie selv om det kjennes ut som det var en stund siden. 

Oppstart i høst har vært veldig bra. Vi fikk 7 nye barn som startet hos oss i 

høst. Og jeg føler tilvenningen har gått fint etter hvert, men så har den vært 

nokså travelt. Fokuset vårt har jo vært å ta vare på de nye barna som har 

kommet samtidig som å ivareta de som fortsette ifra i fjor. Det kan vær en 

tøff oppstart for de små å begynne i barnehagen, hvor de går fra de trygge 

armene til mor og far ut i en kanskje mer ukjent verden. Det tas både 

tålmodighet for barnas følelser samt å inspirere barnas utforskningstrang. 

Og støtte de små barna på deres premisser. Være sensitive voksne som kan 

fange opp barnas signaler, koder og intensjoner. Vi har prøvd å skape en 

rolig atmosfære slik at vi får tid å bli kjent med barna slik at de skal bli 

trygge på oss. Det er derfor vi bruker faste voksne eller primærkontakt-det er 

den voksne barnet knytter en spesiell kontakt med og blir den faste basen 

for barnet. Primærkontakten sin rolle er å ta imot barnet, samtidig om det la 

seg gjøre være den personen som følger barnet gjennom dagen som et 

ankringspunkt. Ofte vil barnet ta kontakt med voksne den kjennes seg 

tryggest på og da skapes en trygg arena for barnets lek. Etterpå vil barnet 

gjerne velge andre favoritter blant de voksne som den henvender seg til. Det 

er også viktig av barna får tid å få en relasjon til hverandre og kjenne en 

tilhørighet til gruppen. 

 

I måneden september skal vi ha fokus i barnehagen å bli videre kjent. I 

samling synger vi faste sanger og har en fast ramme slik at barna blir kjent 

med oppsettet og de sangene vi fokusere på. Vi fokusere med å bli kjent med 

hverandres navn og synger navnesang. I tillegg skal vi lære om dyrelyder og 

navn på gårdsdyr/kjæledyr. I tillegg leser vi en del faste bøker, og vi skal 

begynne med å ha språksgrupper som fokusere på babblerne som dere 

gjerne kjenner igjen fra barnetv. Dette gjør vi for å: 



 

Fagområde kommunikasjon, språk og tekst: 

• Språklig bevisst på ulike uttrykk, tydelig uttalelse av ord og bruk av 

ulike gester og mimikk. 

• Bli kjent og få en begynnende forståelse for de ulike navnene 

representert i gruppen. 

• Fast oppsett med faste rammer i samlingen slik at barna møter 

gjentakelse, repetisjon og forutsigbarhet i hverdagen. 

• Bli kjent med ulike barnesanger, takt, rim og rytme. 

 

På tur skal vi bli kjent med barnas nærområde. Vi skal se om vi kan 

besøke noen av barna sine hjem og ta bilde utenfor huset, samt å dra 

på besøk i naturen og oppleve forandringene i naturen. Vi ønsker at 

barna skal være vandt med å gå og bruke kroppen aktivt på tur. 

 

Natur, miljø og teknikk 

• Vi utforsker naturen og øve oss å gå i ulent terreng. 

• At barna opplever ulikt værforhold og kjenne kroppslig på det. 

• Vi ser og undre oss om forandringene i naturen om høsten. 

• Vi kan undre oss om ulike naturmaterial og dyr vi finner. 

I rammeplanenside 29 står det: «Barnehagen må sørge for at alle barn 

får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for 

egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i 

barnehagen.» 

 



In oktober markere vi FN dagen. Mer info kommer senere denne 

dagen. Denne måneden vi fokusere om ulike kulturer, musikk ,dans 

og rytmeinstrumenter. Kanskje vi kan bli kjent med et eventyr fra et 

annet land, smake på ny mat eller bli kjent med nye sanger? 

 

Rytme, bevegelse, sang, kultur og kreativitet er noen av de fineste av 

små barns utrykkmetoder. Å kunne utrykke seg fri og uten hemninger 

og bruke kroppen er noe små barn kan best. Alt skal testes og 

utforskes og her en virkelig en arena de får lov å utprøve og teste sin 

skapertrang, samtidig med å prøve å beherske den om det er kroppens 

bevegelser til finmotoriske malestrøk, til pinsettgrep.  

Fagområde kunst, kultur og kreativitet legge til rette tilhørighet gjennom 

fellesopplevelser av musikk, musikkinstrumenter, rytmer og deltakelse. «I 

barnehagen skal barna får estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike 

former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, 

fordypning og progresjon» (rammeplanen s.50) 

• Barna får tilhørighet ved å kunne utrykke sin glede gjennom rytme, 

tak og dans. I sangene i samlingen blir de kjent de ulike melodier og 

tekster. 

• De hører takt og rytme gjennom musikkinstrumenter, og hører ulike 

lydene som instrumentene lager. Og får prøve å spille selv. 

• Sanger bidrar til god språkstimulering, ved å bruke de faste sangene, 

så blir barna kjent med sangene som repeterer seg ofte på avdelingen. 

Dans stimulerer den kreative sansen hos barnet der dansen er fri.  

• Sang og dans gir gode aktivitetsmøter mellom barna, der barna deltar 

på lik nivå og man møter mangfoldet gjennom ulik kulturarv.  

• Stimulere grovmotoriske ferdigheter som balanse, bygger opp 

muskelaturen, koordinasjonsevne og fleksibilitet. 

 



Hele året skal vi i tillegg konsentrere vårt arbeid på relasjoner og 

følelser. Vi skal sette navn på de ulike følelsene barna uttrykker og 

prate med de om det. Barna skal øve seg på å dele leker og vente på 

tur slik at alle føler seg respektert og inkludert i leken. Vi begynner å 

ta tak i barnas begynnende sosialkompetanse, hvordan de 

samarbeider med andre barn og samhandle med hverandre. Vi 

overføre betydningen å være gode med hverandre og hvordan man kan 

være en god venn. 

 

Praktisk informasjon: 

Varmmat lages hver fredag. Vi får ikke lenger fiskeretter fra stavanger 

kommune, men det er den som har mellomvakt på avdelingen på fredag som 

har ansvar for å lage en god og sunn rett.  

Foreldremøte blir det på avdelingsvis i oktober. Mer informasjon kommer. 

Vi er allerede i gang med oppstartsamtaler. Liste henger på døra for de som 

ikke har fått mulighet å skreive seg opp enda. 

I uke 38 er Brannvernuke. Da vil barna bli kjent med brannvernsbamsen 

Bjørnis. I tillegg vil være en planlagt brannøvelse. Husk å ta med tøfler til 

barna i barnehagen.  

Den 24 oktober er FN dagen. Mer info kommer. 

Husk å ta med tøy til all slags vær. I denne barnehagen er vi en del ute så 

alle barn må ha varmt tøy og en del skift i boksen sin. I tillegg til gode klær å 

være ute i. Godt regntøy og passelig støvler. I tillegg kan barna begynne å ha 

med seg tynne høstluer og tynn dress. Kjekt om barna har med en leke eller 

kosedyr som er en trygghet for barnet. 

 

 

 



TEMAGRUPPESAMLINGENE 

Det blir 3 temagruppesamlinger for hver gruppe pr. uke (mandager, onsdag 

og fredager).   

I temagruppene skal vi blir det fokus på språk og språklek, i tilegg til 

formingsaktiviteter og lekegrupper. Vi kommer også til å ha noe fokus på 

babblerne som språkstimulering og for de eldste barna ønsker vi å bruke 

spill som et middel til samhandling. Da øver barna å vente på tur, min og din 

brikke og være tålmodig. Med formingsaktivitetene ønsker vi å male og bruke 

formingsleire som middel il samhandling, relasjonsbygging og 

kommunikativt middel. 

PERIODE-PLAN – Språk 

 
Periodens 
litteratur: 

 

 
Periodens 

fokusordord: 
 

 
Periodens 
rim/regle: 

 
Periodens sanger: 

 

 

Ulike bøker på 

avdelingen 

 

Babblerne 

 

Bjørnis 

  

Navn på barna 

 

Mamma,pappa,lil

lesøster og 

storebror 

 

Ku-mø 

Sau-bæ 

Gris-nøff-nøff 

Hest-hii-hiii 

Høne-

klukk,klukk 

 

 

Vente på tur, dele, 

trøste, venn, 

forsiktig, kos, sint, 

trist, redd og glad. 

 

 

 

 

 
Hei, hei, hei, jeg 
heter …. 
Hei, hei, hei hva 
heter du…. 
 
Bake, bake, 
søte 

Sangkort: 

 

Lille petter Edderkopp 

Med Krøllet hale 

Hjulene på bussen 

 



 

 

 
Periodens 
formingsaktivitet: 
 

 
Periodens 

grovmotoriske 
lek: 

 

  
Periodens 

språkleker: 

 

 
Periodens turer: 

 

Male på høstblader 
 

Bruke sanser 

Dans 

Aktivitet 

Bevegelser 

 

 
Babblerne og 
spill 

 

Vi går tur i nærmiljøet 

og bli kjent med 

barnas hjem 


