
 

STERK i kropp og sinn 

Månedsplan september 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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Krabbene September 2019 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

2 
Vi renser hønsehuset 
Utelek 
 
 
 

3 
Formingsaktiviet 
Utelek 

4 
Tur i nærmiljøet 

5 
Vi lager dagens lunsj 
Lekegrupper inne  
Utelek 

6 
Hele barnehagen danser 
BliMed dansen  

9 
Tur til gymsalen med 
halvparten av gruppa  

10 
Hurra for Edel Marie 3 

år     alle Krabbene er 
invitert til ridebursdag vi 
kjører minibussen dit!  

11   
Natursti med tema 
Hakkebakkeskogen 

12 
Vi lager dagens lunsj 
Lekegrupper inne  
Utelek 

13 
Hurra for Aseel 3 år 15.9. 

     Drømmedag tema 
traktor 

16 
Brannvernuke              
Samling med Brannbamsen 
Bjørnis 
Denne uken er det 
brannøvelse i barnehagen. 

17 
Vi lærer oss dansen fra 
Brannbamsen Bjørnis 

18 
Tur  

19 
Vi lager dagens lunsj 
Lekegrupper inne  
Utelek 

20 
Frisøren kommer til 
barnehagen 

23 
Vi renser hønsehuset 
Utelek 
 
 

24 
Formingsaktiviet 
Utelek 
Velkommen til Foreldremøte 
kl. 18-20 

25 

Hurra for Alexsandra 3 år      
 

26 
Vi lager dagens lunsj 
Lekegrupper inne  
Utelek 

27 
Fredagsdisco 

30 
Tur til gymsalen med 
halvparten av gruppa 
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MÅNEDSREFLEKSJON 

Evaluering av forrige måneds mål/oppsummeringa av måneden:  

Velkommen til et nytt barnehageår på Krabbegruppa       

I år er vi 13 barn og tre voksne på gruppa.  Vi holder til i det «gamle matterommet» i 1. etasje og i gangen oppe i 2. etasje.                                    

I august måned har vi vært mye felles med de andre gruppene. Det ble mye gjensynsglede etter ferien     ! Gamle vennskap tas opp igjen og 

nye knyttes. Vi gleder oss over å ha fått et nytt tilskudd på Krabbegruppa:  Aseel som begynte hos oss 20.8 og ble godt tatt imot av  barna. 

Barna på Krabbegruppa er veldig glad i å leke! Rolleleken blir stadig en større del av frileken. Ellers er mange glade i å tegne, bygge med 

duploklosser eller å bli lest for. På onsdag hadde vi vår første tur i nærområde. Vi så mye sopp som barna ble opptatt av. På vei hjem 

plukket vi med litt lunsj til hønene (gress og løvetann) som de ble veldig glade for      ! 

 

Veien videre: 

Gjennom felles samlinger og turer skal barna føle gruppetilhørighet. For å skape trygge rammer og god struktur ønsker vi å ha en felles 

samling hver dag helst kl.9.30. I samling skal vi forberede barna på hva som skal skje denne dagen. Samtidig skal vi selvfølgelig åpne opp for 

barnas medvirkning og være i «nuet» med barna. Kanskje det oppstår noen spontane prosjekter som blir til en drømmedag eller som varer 

lengre?  

Gjennom stell av hønene hver dag, skal barna lære hvordan vi omgås dyr med respekt og omtenksomhet. 

Vi skal øve oss i å snakke hyggelig med hverandre. 

Barna skal øve å kle av – og på seg.   
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Viktige beskjeder:  

Vennligst påse at barnet ditt ha nok skiftetøy og klær etter vær samt gummistøvler på plassen. 

Skulle dere komme senere enn kl. 9.30. vennligst gi beskjed. 

Vi er så heldige å få være med på bursdag med mulighet for ponniriding og kjøring av hestevogn når Edel Marie fyller år den 10.09. 

 Alle barna skal møte opp i barnehagen senest kl. 9.30. I bursdagen får vi servert lunsj. Vi gleder oss!       

 

 

Bilder fra hverdagen finner dere på Facebook og instagram 

 

 

 

Hilsen Krabbene 

 


