
 

Plutselig var også september forbi, vi har vært svært heldig 
denne måneden med mye bra vær. Vi opplever at barna 
begynner å finne seg godt til rette nå inne på avdelingen.  

Ett lite tilbakeblikk på september 

September var en flott måned. Vi var mye ute når finværet 
virkelig sto på. I september hadde vi også fokus på brannvern. Vi 
snakket mye i samlingene om hva brannvern er og hva vi skal 
gjøre hvis brannalarmen går i barnehagen. Dette var noe de 
eldste barna lærte fort. For noen var det også spennende når 
brannalarmen gikk, mens for andre var det litt skumlere. 
Brannøvelsen ble premiert med brannmann Bjørnis is siden alle 
hadde vært så flinke til å gå fint ut til fotballbanen og sto i ro å 
ventet til vi fikk beskjed om å gå inn igjen.  

Vi har også jobbet med vennskap, dette skal vi fortsette også 
med denne måneden. Vi har blant annet laget et fint vennskaps 
tre på avdelingen, vi har også snakket i samlingene om at det er 
viktig at vi er greie med hverandre og at for noen er det ikke så 
lett å komme inn i en lek når det er gode venner som leker 
sammen. Vi har også snakket om at hvis vi ser at det er noen 
som er alene at vi spør om de også vil være med på leken.  

Vi har også vært i turnhallen to ganger, en av oss tar med oss tre 
barn annen hver fredag. Barna får her springe rundt og utfolde 
seg så mye de vil og vi ser at dette er noe barna liker og trenger.  

Vi har også hatt vår første turdag, da gikk vi i utgangspunktet en 
lang tur, alle barna var veldig flinke til å gå, var ikke så mye 
klaging at de var trøtte i beina, men vi merket at de var godt 
slitne når vi kom tilbake igjen til barnehagen.  

 

 

 

 

Kontakt ped.leder 

Ellen.Bergjord@stav
anger.kommune.no 

Kontakt avdeling: 

907 03 982 

Takk til dere som kom 
på foreldremøte. 

 

Takk til dere som kom 
på foreldremiddagen 

Viktig dato  

24.okt FN-dagen 

15:0016:15 

__________________ 

 

 



Oktober 

Vi har allerede fått en forsmak på hva høsten kommer til å tilby 
oss når det gjelder været. Med tanke på at det er veldig skiftende 
vær denne måneden sjekk at barnet ditt alltid har riktig tøy i 
barnehagen. Det kan også være lurt at barnet har et par med 
noen gode votter som tåler regn. 

 

Vi skal også i oktober ha fokus på trygge rammer og det å jobbe 
på systemnivå, vi skal bli flinkere å samle barna til en liten 
samling en stund etter frokost for å fortelle hva vi skal gjøre frem 
til lunsj. Før lunsjen skal vi også ha en samling med et litt mer 
innhold. 

Vi vil også i oktober ha vennskap som tema. Vi ønsker at alle skal 
få leke med alle og for at vi skal få dette til vil vi enkelte dager 
dele barna i mindre grupper.  

I rammeplanen står det blant annet dette om vennskap og 
fellesskap: 

  Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av 
vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, 
samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å 
ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. 

Vi som personal skal derfor 

«Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, 
mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.» 

Rammeplanen for barnehagen 22-23 (2017). 

Vi ønsker at det å dele barna opp i mindre grupper, å skille 
enkelte ganger de som er mye med hverandre vil hjelpe og danne 
vennskap med andre barn slik at alle barn skal oppleve at de er 
inkludert i barnegruppen.  

 

I oktober vil vi blant annet ha fokus på lytting, rim og regler når vi 
skal ha samlinger. En gang i uken kommer vi til å ha «være 
sammen samling» da kommer vi til å lese bøker eller vise 
plansjer om aktuelle tema som vi ser er viktig å ta opp i 
barnegruppen. Vi kommer også til å forberede barna til FN-
dagen. 

 

I forbindelse med FN-dagen vil vi invitere til FN-kafe hvor vi kommer til å selge 
bakverk/matrett dere foreldre tar med. Det vil etter hvert bli satt opp ett kakehjul der 
dere skriver opp hva dere vil ta med dere. Pengene som blir samlet inn vil også i år 
gå til HEI VERDEN.  

Mål for barna: 

- La andre barn 
for være med i 
leken 

 

Mål for de voksne: 

- Skape gode og 
trygge 
relasjoner for 
barna 

 

- Være 
støttende og 
hjelpe barn 
som er 
utenfor i lek.  

 

- Støttende 
grensesetting 



Litt mer informasjon 

Minner dere igjen om at hyllene ryddes hver fredag, regntøy og 
dress tas med hjem og vaskes. Sjekk også jevnlig at det er nok skift 
i skuffen. Vi har nok noen våte dager i møte og er ute uansett vær. 
Og enkelte av barna sitter i sølepyttene og blir da fort våte.  

Tilla Kristine vil ha sin siste dag 31.oktober, hun har fått ny 
barnehageplass nærmere der de bor nå. Vi kommer til å savne 
henne kjempe mye og vil ønske henne og familien lykke til med nye 
barnehageplass  



 

 

  

 

 

Vi er venner 

(Fra «være sammen») 

 

VI ER VENNER.VI ER VENNER, 
VI ER SAMMEN DET ER FINT 
AT VI ER HER, 

VI KAN SPRINGE, VI KAN 
HOPPE, VI KAN KLATRE OPP I 
TRÆR!  

DET ER GODT AT VENNER 
FINNES, MEN FORTELL, HVA 
ER EN VENN? DET ER EN SOM 
JEG KAN GLEDE 

OG SOM GLEDER MEG IGJEN. 
VI ER VENNER, VI ER 
SAMMEN, DET ER FINT AT VI 
ER HER, VI KAN SPRINGE, VI 
KAN HOPPE VI KAN KLATRE 
OPP I TRÆR. DET ER GODT AT 
VENNER FINNES, MEN 
FORTELL, HVA ER EN VENN? 
DET ER EN SOM JEG KAN 
TRØSTE OG SOM TRØSTER 
MEG IGJEN. 

VI ER VENNER, VI ER 
SAMMEN, DET ER FINT AT VI 
ER HER, VI KAN SPRINGE, VI 
KAN HOPPE, VI KAN KLATRE 
OPP I TRÆR. DET ER GODT AT 
VENNER FINNES, MEN 
FORTELL, HVA ER EN VENN? 
DET ER EN SOM JEG KAN 
HJELPE  

OG SOM HJELPER MEG IGJEN. 

 


