
SEPTEMBER PLAN – Revehiet.  

Tema: Den gode gruppe dynamikken – lek og felles opplevelser. 

Fokus: trygghet, inkludering, glede og fellesskap. 

Uke og 
ukens 

hjelpere: 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Noe som er til hjelp for oss:  
- smør barna med solkrem i fra morgenen. Vi smører ved behov etter lunsj. 

- se etter om regnbuksen har strikk til å ha under skoene + at det passer       
- se etter at barnet har rett og nok skiftetøy i barnehagen. 
- innergarderoben er en sko fri sone og vi ber dere om å ta på blått trekk når dere går inn her. 
- om dere ved henting kan hjelpe med å holde orden på barnas plasser i den ytre og i den indre garderoben. 

1.september. 
 
 Gruppesamling. 
1: Eventyr. 
2: Sosialkompetanse. 
3: Sang og bevegelse 

2.  Grupper. 
Gul lekegruppe. 
Blå hinderløype. 
Grønn kreative 
barn. 

36. 
MATE 
OLINE 
ANAS 

5. Lekegrupper. 
 
Barna deles inn i 
lekegrupper etter 
alder. Barna og en 
voksen skaper 
sammen en lek. 

6. lek og aktiviteter 
inne og ute i 
barnehagen. 
 
Delt samling før 
lunsj. 

7. Tur og grupper. 
Gul ut på tur. 
Blå lekegruppe 
Grønn mat-gruppe 
 
Samling før lunsj. 

8. Gruppesamling. 
1: Eventyr. 
2: Sosialkompetanse. 
3: Sang og bevegelse. 

9. Grupper. 
Gul lekegruppe. 
Blå kreative barn. 
Grønn hinderløype 
Samling før lunsj. 

37. 
LUDVIG 
EMMA 

VALERIA 

12. Lekegrupper. 
Gul, Blå  og Grønn 
lekegruppe. 
 
 

13. lek og aktiviteter 
inne og ute i 
barnehagen. 
 
Delt samling før 
lunsj. 

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

15. Gruppesamling. 
1: Eventyr. 
2: Sosialkompetanse. 
3: Sang og bevegelse 

16. Grupper. 
Gul kjelleren. 
Blå hinderløype. 
Grønn kreative 
barn. 
Samling før lunsj. 

37. 
MAGNUS 

FINN 
FREDRIK 

19.  LEKEGRUPPE. 
Gul, Blå  og Grønn 
lekegruppe. 
 
 

20. lek og aktiviteter 
inne og ute i 
barnehagen. 
 
Delt samling før 
lunsj. 

21. Tur og grupper. 
Gul ut på tur. 
Blå lekegruppe 
Grønn mat-gruppe 
 
Samling før lunsj. 

22. Gruppesamling. 
1: Eventyr. 
2: Sosialkompetanse. 
3: Sang og bevegelse 

23. Grupper. 
Gul kjelleren. 
Blå kreative barn. 
Grønn hinderløype 
Samling før lunsj. 

38. 
ALMA 
KEVIN 
FRANS 

26. TUR OG 
LEKEGRUPPE. 
Gul, Blå  og Grønn 
lekegruppe. 
 
 

27. lek og aktiviteter 
inne og ute i 
barnehagen. 
 
Delt samling før 
lunsj. 

28. Tur og grupper. 
Gul ut på tur. 
Blå mat gruppe. 
Grønn leke gruppe. 
 
Samling før lunsj. 

29. Gruppesamling. 
1: Eventyr. 
2: Sosialkompetanse. 
3: Sang og bevegelse 

30. Hipp, hurra 
Fredrik 3år. 

Grupper. 
Gul kjelleren. 
Blå hinderløype. 
Grønn kreative barn. 

Bursdag Samling før 
lunsj. 

 

 

 

  

 

 

 

 



VELKOMMEN alle sammen til Revehiet. 

Vi er nå alle på plass og for en herlig gjeng vi blir dette barnehage året – 17 barn og 4 voksne. 

Vi har kommet godt i gang med året. Det har vært litt varierende dager ettersom personalkabalen ikke har vært på plass, men i september og framover 

ser dette bra ut. 

Barna har vært passe på venner for de nye. Dette er en rolle som noen tar lett og andre finner både litt flaut og vanskelig. Her er det mye god læring 

om seg selv i samspill med andre. I samlinger og grupper tar vi opp ulike temaer og her får barna aktivt delta i å meddele seg egne tanker, ideer og 

kunnskap om hvordan vi skal ha det på Revehiet. Slik får barna aktivt medvirket i utformingen av miljøet de er en viktig del av både i egeninitiert lek og 

voksenstyrte aktiviteter.  

Vi vil i september jobbe videre med trygghet trivsel i barnehagen. Her vil vi i hverdag bruker smågrupper og lek som metode for å skape gode stunder 

og felles leke erfaringer mellom barna. Positive opplevelser sammen i lek og aktivitet gir grobunn for samhold, vennskap og en positiv 

gruppedynamikk.  

Det å ha det BRA er viktig for liten og stor. Det er et lite ord, men så viktig i barns trivsel og væren i barnehagen. Bra er fint og gir muligheter for trivsel, 

samhold og felles opplevelser.  

Vi har barn i ulike varianter og vi har voksne i ulike varianter og sammen gir det en herlig mix av mennesker. Mangfold er bra for oss alle -det er det 

som gir inspirasjon, glede og aksept for den vi er. Vi skal være sammen, vi skal oppleve vennskap, å høre til, vi skal leke og vi skal lære -vi skal ha det 

gøy! Vi skal gjøre alt som gjør det super, bra å gå i barnehagen. Det vil gi barn deltakelse her og nå i et inkluderende miljø hvor vi alle får være synlige 

som den vi er -det er godt for selvfølelsen. God selvfølelse og trygghet i å være likt er av betydning for all utvikling, trivsel, troen på seg selv og hvordan 

en møter andre mennesker. De gode møtestedene jobber vi daglig med på Revehiet -den gode atmosfæren er viktig for oss. Alle som kommer inn på 

Revehiet skal oppleve at det er en god atmosfære og en god plass å være. Barna skal ha forventinger om å treffe vennene sine, oppleve å ha 

betydning, ha en iver om å være sosiale i leke og samvær i etablerte relasjonene sammen med venner og voksne på avdelingen – det er med på å gi 

barn medvirkning i eget liv. Leken, latter og de gode relasjonene kommer før store prosjekter. Vi har en dagsrytme og en ukerytme som er 

gjentakende, men med et innhold som møter barna og deres behov for omsorg og utvikling. Hverdagen til barn er ofte travle, og vi ønsker å gi barna 

en hverdag som kan gi dem repetisjon og en ro i å bare være her og nå. Felles erfaringer overtid gir barn muligheter for felles referanser, referanser 

som binder dem sammen i lek og samvær. De henter opp gode erfaringer sammen og fyller på med nye. Det er med på å gi barna muligheter for gode 

og varige vennskap. Vennskap fylt av opplevelser, godhet og minner -minner for livet.  

Ekstra Info. for september:  Grunnbemanningen  

Brit ped.leder   60% jobber tirsdag, onsdag og torsdag. 

Helle assistent 100%. 

Cecilie barne -og ungdomsarbeider 100%. 

Aide lærling 100%.  

Shaun vikar 40% mandager og fredager for Brit. Han har vært både på Revehiet og Bjørnehiet i august. 

Oppstart samtaler for nye barn vil vi ha i slutten av september eller begynnelsen av oktober. Info kommer. Skulle du/dere ønske en tidligere samtale 

er det bare å ta kontakt med Brit. Foresatte til «gamle» barn kan be om en prat ved behov og jeg setter opp rom for en prat også med dere når jeg 

gjennomfører oppstartsamtaler. Foreldremøte egen info kommer om når møte vil bli satt. Bjørnehiet får ny ped.leder mandag 5.spetember og dermed 

vil et foreldremøte komme når begge store avdelinger er klare for å avholde møte. Seinvakten blir daglig alene fra kl.15.45 og den ansatte har da ikke 

like god anledning til en prat med foresatte som henter ettersom de. Gul gruppe og aktiviteter med dem har vi startet opp med på Revehiet med tur 

dag onsdager. Aide og Brit har gul gruppe barna med på tur i nærmiljøet. De første turene har gått til Emmahusstranden i strålende sol sammen med 

glade barn og voksne. Innhold og planer for gruppen vil vi informere om på foreldremøte.  Ikke ta med ting og leker i barnehagen. Tutt og 

trygghetsobjekter som eks. en kosi er selvfølgelig lov å ta med. Ting en tar med skaper ofte konflikter og et fokus på «tingen», enn å være sammen 

med andre barn ut fra her og nå situasjon- det blir vanskelig å være i nuet og medskapende i spontan lek og aktivitet.  

Ta alltid kontakt om det skulle være noe        

Vi gleder oss til et nytt fantastisk år på Revehiet. 

hilsen Cecilie, Helle, Aide, Shaun og Brit. 


