
 

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. 
 

 

MÅL: STERK i kropp og sinn 
 
 



 

STERK i kropp og sinn 

Krøsstrøll November 2019 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

4 
Lekegrupper 

 
Utelek 

 

5 
Formingsaktivitet 

 
Utelek 

6 
Tur i nærmiljø 

7 
Musikksamling med 

instrumenter 

8 
Lekegrupper 

 
Chill out 

11 
Eventyr 

 
 
 

12 
Vi lager fuglemat 

13 
Tur i nærmiljø 

14 
Lekegrupper 

 
Chill out 

15 
Formingsaktivitet 

 
Utelek 

18 
Formingsaktivitet 

 
Utelek 

 

19  
Lekegrupper 

 
Chill out 

20 
Tur i nærmiljø 

21 
 

Vi lager fuglemat 

22 
Eventyr 

 
Utelek 

25 
Lekegrupper 

 
Chill out 

 

26 
Drømmedag  

27 
Tur i nærmiljø 

 

28 
Formingsaktivitet 

 
Utelek 

29 
Velkommen til 

julegrantenning i 
barnehagen, mer info 

kommer 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 

 



 

STERK i kropp og sinn 

MÅNEDSREFLEKSJON  

I oktober kom høsten for fult og vi har fått lekt i både regn, vind, kulde og hatt deilige solskinnsdager. Det har blitt mange oppdagelsesturer 

i nærmiljøet, og vi har sett på naturen forandre farger og vi har plukket kongler og blader i flotte høstfarger. Vi er fortsatt opptatte av 

hestene i stallen, og denne mnd har de som ville fått sitte på hesteryggen. Det var veldig mange barn som syns det var kjempespennende, så 

vi tenker å gjøre mer av det. Vi har også hatt fine dager inne, med lekegrupper, formingsaktiviteter og felles opplevelser. Vi har begynt å 

mate fuglene utenfor vinduet vårt, og det kommer stadig flere sultne fugler. Vi ser på forskjellige arter og hva de spiser. 

 

Viktige beskjeder: Husk å merke klær og personlige eiendeler med navn.  

 

Bilder fra hverdagen finner dere på Facebook og instagram 

 

 

 

Hilsen krøsstrølla 

 


