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I september måned har vi hatt fokus på tilvenning og dagsrytmen på Heilo. Det har gått veldig bra og vi opplever at barnegruppen har blitt godt 

kjent med de voksne og på barna gruppen. Vi har jobbet med følgende mål i september måned.  

o Bli trygg på avdelingen og dagsrytmen.  

o Bli kjent med barna i gruppen.  

o  Skape gode relasjon og få gode leke opplevelser 

I tilvenningsperioden har vi brukt mye tid på å bli kjent med hverandre og på avdelingen. Barna har fått mange nye relasjoner på kort tid og noen 

ganger kan det bli litt mye for dem. Derfor har vi delt oss i små grupper slik at det blir litt færre å forholde seg til samtidig. I tillegg har vi hatt 

fokus på dagsrytmen på Heilo, som barna kjenner seg litt igjen fra hjemme, men som er litt annerledes i barnehagen. 

Sundelia barnehage bruker “Trygghetssirkel” som sier noe hvordan vi voksne skal forholde oss til barna. I teorien sier det at barna utforsker verden 

rundt sammen med en fast voksen, en primær voksen hjelper barna å utforske omgivelsene i avdelingen. Når barna utforsker verden faller barna 

av til litt ned i sirkelen, da kan de gråte, bli frustrerte eller lei seg. Vi voksne vil hjelpe barna opp igjen i sirkelen og hjelpe barna inn i leken og 

rutinene. Noen ganger klarer de leke videre eller de vil heller sitte på ett fang og hente seg inn (lade). Vi voksne som er primær kontakt har brukt 

tid på å tilpasse dagene etter barnas behov. Vi har delt barna inn i gruppe som inne og ute grupper på formiddagene. Ofte er formiddagene mer 

krevende for noen. Da har vi hatt 2- 3 barn inne på avdelingen.  En rolig tilpasset formiddag i små grupper gir barna trygghet og ro i kroppen.   

Derfor forsetter vi med grupper og faste voksne som tar seg av i aktiviteten og rutinene i hverdagen på Heilo. 

Uteområdet krever mye motorisk ferdigheter som vi har brukt tid på å mestre. Gode koordinasjon på beina  

krever mye tid og øvelser. Vi har brukt fast ute områder og de fleste barna har vendt seg til å være på det  

området. Videre har vi også hatt barn inne på avdelingen. På ettermiddagene har barna vært mye mer opplagt  

etter å ha hatt mat og en gode hvil. I både inne og ute leken, trenger barna en voksen til å hjelpe den å bli 

kjent med de nye omgivelsene og rutinene. Inne på avdelingen har det vært ro og lek etter fruktmåltid. Barna  

har lekt mye med hverandre på ettermiddagene. Vi har også brukt en del på fellesrommet for å få litt variasjon  

og mer plass til å bevege oss. 

  



DAGSRYTME PÅ HEILO 

7.15 BARNEHAGEN ÅPNER 

8:00-8:30 FROKOST 

9:10- 9:30 GRUPPER, AKTIVITETER 

9:45 UTETID 

11:00 LUNSJ 

11:30 STELL OG HVILETID 

14:00 FRUKTMÅLTID 

14:30 STELL, INNE ELLER UTE 

AKTIVITETER 

16:30 BARNEHAGEN STENGER 

 

I oktober måned har vi også hatt fokus på dagsrytmen og tilvenningen. Gjentatte rutiner vil gi barna trygghet. Måltider har skapt gode samspill og 

språk bruk rundt bordet. Voksne på avdelingen har brukt mye humor, tøyset med barna og fått masse latter og smil under måltidene.  

Vi opplever også at barna kommer bort til stolene sine og vil sitte når vi skal spise.  

I sovetid så er det mange som faller i søvn og sover godt. Det er ett godt tegn og viser at barna er trygge på rutinene og på oss voksne. 

I oktober måned vil vi fortsette med å ha fokus på dagsrytmen og tilvenning. Vi har barn som ennå er på tilvenning tid på Heilo. Vi har også en 

jente som heter Thea som skal begynne hos oss i oktober måned. 

Vi forsetter med samme målene fra forrige måned: 

o Bli trygg på avdelingen og dagsrytmen.  

o Få gode leke grupper og skape gode relasjon med andre 

o Barna får progresjon i barnehage hverdagen. 

o Jobber videre med malingsaktivitetene 

o Kommer i gang med sang samlingene våre 

Vi begynner med å komme i gang med uke aktiviteter som vi skal bruke hver uke. Etter hvert vil  

vi lage månedsplan når alle barna er trygge på avdelingen. Uke plan er laget for å gi barna  

forutsigbarhet, variasjon og progresjon i uke-dagene på Heilo. 

 

Uke og månedsplanene skal gi barna: 

• Fokus på trygghet og forutsigbarhet og struktur 
• Skal være preget av kvalitet og god tid  
• I avdelingen skal det være språkstimulerende miljø  

 

 
 
 
 
 



SLIK ER UKE PLANEN  VÅR i BARNEHAGE HVERDAGEN : 
 

 
Dagsrytmen forsetter vi med å jobbe videre med fordi det er ennå barn som ikke er helt trygge  på avdelingen. Faste voksne og gode overganger 

vil skape trygghet og struktur på dagen. Videre så har vi ett bursdagsbarn i oktober. Thea blir 1 år i 08.oktober. Hipp hipp hurra.  

                                                                                                                                Hilsen Heilo  

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

INNE OG UTE 
LEK 

INNE OG UTE  
AKTIVITETER 

INNE 
AKTIVITETET 

-MALING- 

GRUPPER 
AKTIVITETER 

 

FYSISK 
AKTIVITET 

MÅL : 
Bli kjent med uteområdet og 
få tilgang til ute lekene. De 
voksne legger til rette for få 
en gode ute lek 
Fokus på:  

• Bli kjent med 
kohorten (Lomvi)  

• være i bevegelse 

MÅL : 
Få gode aktiviteter og ha 
samspill med andre barn. 
Fokus på: 

• Oppleve mestring 
• Være med samspill 

 

Mål :  
Vi bruker maling som 
eksperimentering.  
Fokus på; 

• Språk bruk 
• Lære farger  
• se hver enkelte barna 
• øve oss vente på tur 

 
 

Mål : vi prøver å ha 2 barn 
som kan være sammen inne 
eller ute. Vi prøver å ha 
begrenset leker for å få fokus 
på relasjon med hverandre. 

• Øve på å være med 
felleskap i grupper 

• Oppleve tilhørighet 
  

MÅL : 
Gi barna variert barnehage 
hverdag.  
Fokus på:  

• bevegelser   
• koordinasjon 
• Balanse  

  
 


