
AKTIVITESPLAN 2018 
August, september, 

oktober og november 

TEMA: VENNSKAP 

 

15. august ønsker vi barnehageåret 2018/2019 velkommen! 

I august har vi fokus på å komme tilbake i rutiner, finne flyten og finne sin 

rolle og plass i gruppen. Vi lager ferieplakater i år som i fjor og vi ønsker at 

barna har med max 4 bilder fra sommerferien. Send dem gjerne til oss på 

barnehage.utsira@gmail.com, eller kom med dem ferdig printet. Bildene 

trenger nødvendigvis ikke være fra reiser, men kan like gjerne være av 

familiemedlemer enn har tilbringet sommeren med eller isen de spiste på 

joker. Det viktigeste er at alle får vist frem noe fra sine fridager fra 

barnehagen. Vi ser fra tidligere år at barna viser og forteller med stolthet sin 

plakat som de gir et godt utgangspunkt for samtale og vise seg frem. 

Det store tema for august, september, oktober og november er 

VENNSKAP. Hovedmålet er å fremme sosial kompetanse som handler om 

empati, samarbeid, positiv selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. Vi skal 

sammen med barna finne ut hva en god venn er, og vi skal finne 

superkraften gleding i oss selv. Måten vi skal jobbe med temaet er gjennom 

felles aktiviteter som regelleker, aktiviteter i forhold til samarbeid, samlinger 

og legge til rette for gode leksituasjoner mellom barna. For den aller yngste 

gjengen kommer det til å handle om felles aktiviteter gjennom lek med tett 

samspill, eksperimentering 

og improvisjering med 

materialer og skape 

mening med den på sitt 

vis. Rom og tid for å 

tumle, frakte, sanse, åpne, 

lukke, tømme, skyve og 

dra.  

 

 VIKTIGE DATOER: 

 

- Elinor 3 år, 5. september 

- Kaia 5 år, 12. september 

- Henrik 5 år, 24. 

september. 

- Nuun 4 år, 14. oktober. 

- Arne Julius 5 år, 24. 

oktober. 

- Martinius 2 år, 11. 

November. 

- Uke 42: Innsamling til Tv- 

aksjon.  

- 6. September: 

foreldremøte. Kl 17- 

18.30 

- 17. – 21. september: 

Brannvernuken 

- 24. september: 

planleggingsdag. 

Barnehagen stengt. 

- Oktober: 

foreldresamtaler. 
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17.- 21. september er den nasjonale brannvernsuka, vi 

skal da ha brannvernsopplæring for barna. Få besøk 

av bjørnen Bjørnis og forhåpentligvis treffe noen fra det 

lokale brannkorpset og se brannbilen.  

 

 

 

Uke 42, som er i oktober er den årlige tv- aksjonen. I 
år går pengen til Kirkens bymisjon med tema: 

«mindre alene sammen», for å skape et mer 
inkluderende og varmere samfunn.  

Norge er et samfunn der forskjellene øker. 
Forskjeller som ikke først og fremst handler om 
etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller 
hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor. 

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale 
fellesskap. Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som redder liv. De skal tilby mennesker som 
opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne 
mål og drømmer. 

 

Forslag til Litteratur om tema vennskap: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Gleding» og "Feiling» av Siri F. 
Abrahamsen. 

 

 

«Odd er et egg» 

Lisa Aisato 

 

«Fremmed» av Kaia, Bendik og Trond 

Brænne. 

 

«ingrid og Ivar» av Katarina 

Janoche g Mervin Lindman 

 

«Hvem sin venn» av 

Stina Wirsen 

 

«Monstervenn» 

Endre Lund Eriksen 


