
 

STERK i kropp og sinn 

Månedsplan November 2019   
 

SMIL Trygghet  

 

Egenverdi  Respekt Kjærlighet 

Hverdagen skal fylles med 
smil, humor og glede. For oss 
er det viktig at dagen fylles 
med latter, tull og tøys.  
Det skal være moro å gå i 
barnehagen både for liten og 
stor. Det er viktig at vi viser 
glede og er positivt innstilt, ler 
sammen og sprer glede rundt 
oss. Det gjør noe med 
hverdagen og atmosfæren i 
barnehagen. 
 
 
 
 
 
 
 

Trygghet for oss, er å skape 
forutsigbarhet og tydelige 
rammer. Trygghet handler 
om å ha ro og tid og å være 
rause. Når man føler 
trygghet tør man å være seg 
selv – på godt og vondt, 
samtidig som man tørr å gi 
rom for ulikhetene.   
 
 
 

Barnehagen skal anerkjenne 
og ivareta barndommens 
egenverdi. Å bidra til at alle 
barn som går i barnehage, får 
en god barndom preget av 
trivsel, vennskap og lek, er 
fundamentalt. Barnehagen er 
også en forberedelse til aktiv 
deltakelse i samfunnet og 
bidrar til å legge grunnlaget 
for et godt liv. 
Barna skal møtes som 
individer, og barnehagen skal 
ha respekt for barnets 
opplevelsesverden.  

Anerkjennelse handler om 
å kunne sette seg inn i og 
bekrefte andres perspektiv. 
Hvordan vi snakker med 
hverandre har stor 
betydning for hvordan 
annerkjennelse og respekt 
blir ivaretatt i barnehagen. 
Hos oss skal barna oppleve 
trygghet gjennom å bli sett 
som den de er, og oppleve 
at alle er en viktig del av 
fellesskapet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle barn skal oppleve 
kjærlig omsorg fra hver 
enkelt ansatt i 
barnehagen, samtidig 
som vi jobber mye i 
smågrupper med faste 
personer. Vi er bevisste 
at vi er forbilder, og viser 
at vi har omsorg for 
hverandre. Dyra, hagen 
og alle ressursene skal 
behandles med respekt 
og omsorg. Vi skal sette 
av tid så hvert enkelt 
barn opplever seg sett og 
ivaretatt, og alle skal føle 
at vi er glad i og liker 
dem veldig godt. 
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STERK i kropp og sinn 

Delfinene november 2019     

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
 
 
 
Ukens hjelper:Amelie 

    1 
Små grupper 
Fri leks grupper 
Male grupper 

4 
Chill out 
 
 
Ukens hjelper:Georg  

5 
Fri leks grupper 
-Ri 

6 7 Turdag 

 

8 
Små grupper 
Fri leks grupper 
Male grupper 

11 
Gymsalen på Floren 
 
 
Ukens hjelper:Signe 

12 
Fri leks grupper 
Mat laging 

13 Frisør 
 
Juleverksted 

14 Turdag 

 

15 
Planleggingsdag 
Barnehagen stengt 

18 
Chill out 
 
Ukens hjelper:Lilly 

19 Fotografering 
 
Fri leks grupper 
-Ri 

20 
 
Juleverksted 

21 Turdag 

 

22 
Små grupper 
Fri leks grupper 
Male grupper 

25 
Chill out 
 
 
 
Ukens hjelper:Tobias 

26 
Fri leks grupper 
Mat laging 

27 
 
 
 
Juleverksted 

28 Turdag 
 
 

 

29 Foreldrearrangement 
Julegrantenning 
-Ha med dag 

 



 

STERK i kropp og sinn 

MÅNEDSREFLEKSJON 

Denne måned hadde vi masse høst og halloween pynt. Barna utvikla sine ferdigheter i fargelegge, klippe og knytte. I oktober lagde delfiner hver sin perlebrett som henge nå 

på en mobile.  

En så lenge er svømmehallen stengt og komme ikke til og åpne dette året. Vi håper at vi kan begynne og bade i januar igjen.  

I gymsal hadde vi så som altid det veldig gøy, delfiner likte og løpe og prøve ulike ting som fins i gymsalen. Pia tok delfiner ut på forskjellige turer i nærmiljø.  

FN-dagen var til tross for dålig vær en veldig fin dag. Barna kunne besøke flere stationer hvor de kunne undersøke eller gjøre forskjellig aktiviteter. 

Veien videre: I november skal vi begynne med vår juleverksted, så vi forbereder oss på den hellige tiden som kommer. Vi skal ha hver onsdag juleverksted hvor vi synger, 

høre julemusik og lage julepynt.  

Delfiner har fått faste dage hvor vi skal ri. Det kan blir ute eller inne i ridehus.  

Vi har bestemmt at barna ikke skal ta med seg lekene hver dag, bare en dag i måned. Den siste fredag i måned får delfiner ta med seg en leke. Vi vil ikke har leketøy som 

oppmunntrer til vold (sverd, pistol, ninja leker….) For at underlette dette har vi en tema: „Favorit Kosedyr“ er i november.  

Viktige beskjeder:  -Barna skal ikke ta med seg leke hjemmefra, bare på den siste fredag i måned (29.11.2019) en favoritt Kosedyr  

    -husk og skriv dere in på foreldresamtale  

    -13.11 Frisør 

    -15.11 Planleggingsdag Barnehagen stengt 

    -19.11 Fotografering 

    -29.11 Foreldrearragement/ Julegrantenning  

Bilder fra hverdagen finner dere på Facebook og instagram 

 

Hilsen Pia, Jon Petter og Anne. 

 

 


