
 

STERK i kropp og sinn 

Månedsplan Oktober 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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Hvalene Oktober 2019 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
 
Høstferie uke: Få barn, (3 
Hvaler) og sammen nede. Vi er 
spontane!! 

1. 
 

2. Matdag. Vi lager lunsj. 3. 

 
4. 
  

7. 
Chill out. 
Ukesamling 
 
Ukens hjelper: Joachim 

8. 

Vi rir i ridehallen! 
Besøk av helsesøster. 

9. 
Vi forbereder fiskesprell og 
høstmarked. 
Start kl 1530 

10. 
 Skoletreff for Åttekantenbarna  
i Hauge barnehage. 

 
Linda fri 

11. 
Lesestund om Tellefanten: 

 
Linda fri 

14. 
Ukesamling 
Vi drar i gymsalen på Floren 
 
Ukens hjelper: Jonatan 

15. 
Tur i nærområdet med hester  
 

 

16. Matdag. Vi lager lunsj 
 
 Formingsaktivitet 

17. 
Skoletreff for Florenbarna i 
Brekke barnehage 
 
 

 

18. 
Kle- ut – dag!! 
 
Lesestund om Tellefanten 

 

21. 
Chill out 
Ukesamling 
 
 
Ukens hjelper: Vanessa 

 

22. 
 Vi rir i ridehallen! 
 
 
 

 

23. Matdag. Vi lager lunsj 
 
Formingsaktivitet 
 
 
 

 

24. 
 
FN- dag. 
BLIME- dans og aktivitetsdag 

 

25. 
Bakedag 
Lesestund om Tellefanten 
 

 

28. 
Chill Out 
Ukesamling 
 
Ukens hjelper: Marcus 
 

 

29. 
 
Tur i nærområdet med 
hester. 

30. Matdag. Vi lager lunsj 
 
Formingsaktivitet 

31.  
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MÅNEDSREFLEKSJON 

 Allerede en måned inn i nytt barnehageår, og Hvalene opptrer som de ikke skulle vært noe annet       Vi har lagt gode rutiner og struktur, hvor forutsigbarhet er viktig. 

Barna forberedes alltid godt på hva vi skal. Gjerne noen dager i forveien. Det er med å skape en slags trygghet i gjengen, som er god å ha. Vi har hatt brannvernuke, med 

brannsang, tegning, besøk av brannbil, og brannøvelse. Helt topp. Og vi har kjent på en måned med planer. Som jeg sa på foreldremøte er barna med å planlegger 

månedsplanen. Og det er en del av barns medvirkning i Hvalergruppen. I tillegg planlegger de egenstyrte aktiviteter. For tiden lekes det mye med kappla, lego og 

dukker.Av bordaktiviteter er puslespill og perling mest populært. Vi har hatt oss ett par dagsturer, men trekker frem Storesandturen som en vinner. Her var det helt 

magisk. Vi fyrte grill, lekte, samlet ulike ting vi skulle bruke i landart osv. (se facebook) Tur er en fin måte og knyttes sammen på. Her leker barna med helt andre enn det 

de gjør i barnehagen. Vi måtte dessverre avlyse det første skoletreffet for Hvalene, men jeg har lovet de at vi skal ta det igjen før jul!!  

Drømmedagen kom som en stor, positiv overraskelse!! Nytt av året er at hele barnehagen har drømmedager sammen. « Førstemann» ut var traktor. Vi farget traktor 

(det fineste vi kunne!) vi satt i traktor, sjekket luft i dekk og at stigbøylen var sikker….. samt spiste traktorvafler. Barna setter stor pris på disse dagene, og vi voksne 

lever oss jammen inn i det vi og…     Høst som årstid er med oss som tema. Vi snakker om hva som skjer, lager bilder, maler, presser blader, og undrer oss over ulike ting 

som skjer. Hvor blir egentlig insektene av? Vi bruker mye tid på sosial kompetanse: å vente på tur, ikke snakke i munnen på hverandre, ha empati, bry seg om, svare på 

en hyggelig måte, sitte på stolen når vi spiser, og ikke minst si «JA.» Øv gjerne på dette hjemme også. Klipp, øv på dobesøk, navn og blyantgrep       Siste året er ikke 

bare bare       

 Kjernetid er fra 0930-1400. Vi ønsker at barna blir levert utenom denne tiden! 

 Ta kontakt om det er noe: linda@husergardsbarnehage.no eller send melding via VIGILO       

NB: Alle bør ha pannebånd/lue, og vanter/votter liggende i kurven. 

NBB: Bassenget på Rødsmyra er stengt hele måneden. Det blir dessverre ingen bading i oktober      

TA GJERNE MED EN VANNFLASKE SOM BARNET KAN HA STÅENDE I HYLLEN SIN PÅ HVALERROMMET. Så slipper vi mye flying frem og tilbake. Vi vasker de. 

 Barna må ha godt med skift i skapet sitt. Sjekk grønn pose hver dag, og at den alltid henger i barnehagen. Ha alltid gummistøvler/Cherrox stående på plassen i 

yttergangen. (sjekk str etter sommeren.. noen er for små!)  Vi minner om at barnets allmenntilstand må være så god at det orker å delta i daglige aktiviteter. Husk «48 

timers regelen» ved omgangssyke.  Vi ønsker ikke «ha- med –leker «i barnehagen, da dette skaper mye konflikter. Viktig at alle overholder dette, da det er svært 

urettferdig om noen har med noe. Husk ha-med- dag!  

Bilder fra hverdagen finner dere på Facebook og instagram 
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