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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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Oktober 2019 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
 
 
 
 

1 
HIPP HURRA FOR LIAM 2 ÅR 
 

Utelek 

2 
Turdag 

 
 

3 
Lekegrupper 

 
Utelek 

4 
Formingsaktivitet 

 
Utelek 

7 
Vi ferdigstiller kunsten vår til 

høstmarkedet 
 
 
 

8 
Eventyr 

 
Utelek 

9 
Velkommen til 

fisksprell/høstmarked fra 
15.30-17.00 

10 
Disko, vi danser og synger 

11 
Formingsaktivitet 

 
Chill out 

14 
Chill out 

 
Utelek 

 
 

15 
Sanseaktivitet 

 
Utelek 

16 
Turdag 

17 
Eventyr 

 
Utelek 

18 
Hinderløype 

 
Utelek 

21 
 

Lekegrupper 
 
 

22 
Turdag 

23 
Eventyr 

 
Utelek 

 

24 
FN dagen, vi har 

aktivitetsdag og «bli med» 
dansen 

25 
Sanseaktivitet 

28 
Formingsaktivitet 

 
Utekek 

 

29 
Hinderløype 

 
Utelek 

30 
Disko, vi danser og synger 

31 
Chill out 

 
Utelek 
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MÅNEDSREFLEKSJON 

Evaluering av forrige måneds mål/oppsummeringa av måneden: I løpet av september har gruppa blitt enda mer kjent. Barn og voksne har 

blitt enda tryggere, og vi ser at gruppa og hverdagen begynner å bli satt. Vi har fått en ny vikar, Ann-Eilen, hun har blitt godt tatt imot av barna 

og ble raskt en trygg voksen. Det er vi kjempeglad for       Vi leser mye bøker, deler oss i grupper og utforsker sammen hver dag. Vi har vært en 

del ute, noe alle setter pris på. Det har blitt noen turer, både lange og korte. Vi har ikke et sluttmål for turen, men har fokus på å oppleve, 

utforske og ta oss tid til å se nærmere på det vi syns er spennende underveis. Det fortsetter vi med. 

Veien videre: Vi fortsetter med samlingsstund hver dag, der vi varierer mellom eventyr og sanger. I Oktober kommer vi til å se nærmere på 

høsten, og knytter aktivitetene våre til det, samt sterk i kropp og sinn. Sosial kompetanse og barns medvirkning er fortsatt fokus, og vi 

viderefører det vi jobbet med i september.  

Viktige beskjeder: Vi ønsker at barna skal ha 2 sett skift i hylla, fra topp til tå. Sommerklær kan byttes ut med lange armer og gjerne ull. Vi 

ønsker også at barna har en ekstra lue samt votter/sokker til å bruke når de sover. Når vi er ute i regnvær så er det ubehagelig å legge seg med 

våt lue       Husk å merke med navn. Send gjerne 5-10 bilder av familie eller ting dere ønsker at barna skal ha på krøsstrøllet på veggen. (Gjelder 

ikke dere som allerede har sendt) 

Mailadresse til Ida: ida@husergardsbarnehage.no 

Bilder fra hverdagen finner dere på Facebook og instagram 

 

 

Hilsen krøsstrølla 
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