
 

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. 
 

 

MÅL: STERK i kropp og sinn 
 
 



 

STERK i kropp og sinn 

Delfiner Oktober 2019 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
Ukens hjelper: Cajsa 

1 
Fri leks grupper 
Mat laging 

2 3 Turdag 

 

4 
Små grupper 
Fri leks grupper 
Male grupper 

7 
Gymsalen på Floren 
 
 
Ukens hjelper:Naser 

8 
Fri leks grupper 
Mat laging 

9 
Foreldrearrangement - 
Fiskesprell 
 

10 Turdag 

 

11 
Små grupper 
Fri leks grupper 
Male grupper 

14 
Chill out 
 
Ukens hjelper: Thelma 

15 
Fri leks grupper 
Mat laging 

16 17 Turdag 

 

18 
Små grupper 
Fri leks grupper 
Male grupper 

21 
Chill out 
 
Ukens hjelper: Levi 

22 
Fri leks grupper 
Mat laging 

23  
 

24 Turdag FN Dag 

 

25 
Små grupper 
Fri leks grupper 
Male grupper 

28 
Gymsalen på Floren 
 
Ukens hjelper:Amelie 

29 
Fri leks grupper 
Mat laging 

30 31 Turdag 

 

 

 

 

 



 

STERK i kropp og sinn 

MÅNEDSREFLEKSJON 

På begynnelsen av september lagde vi et epletre. Barna dekorerte et eple med fine høstfarge, og en annan dag klippte de ut løv til epletre. I 

denne måned var vi i gymsal og i skogen som barna syns var veldig kult. I skogen fant vi mange kongler som var ulike størreler på. Men det 

beste denne måneden var og svømme. Alle barna var super flinke og raske for og komme seg i vannet. Georgs bursdag var en stor suksess!, 

som alle barna allerede gledet seg i mange uker i for veien. Vi måtte sette up en extra kalender så vi kunne telle ned dagene. I brandvern uke 

snakket vi mye om hva vi skal gjøre om det brenner. Barna visste veldig mye og kunne brann bamsen bjørnis sangen og noe andre sanger som 

handle om brann og hva man skal gjøre. At brannbilen kom og barna fikk prøve vannslange, sitte i brandbilen og forskjellige utstyr var veldig 

kult. Da vi hadde brann øvelse visste barna hvor dem skal, at vi må være rolig og høre på voksenes beskjeder. Fordi dem fleste barna ikke 

hadde med seg innesko måtte di gå ut med sokker, men det gikk veldig fint. for etterpå var vi inne igjen og trente på og ta på sokker som er 

oftes litt vansklig. 

Veien videre:  

Vi skal fortsette med våre ukerytme så barna vet hva vi skal gjøre og hvilken ukedag det er. Vi holder på med og snakke/synge mye om 

ukedager i sammling så barna lærer seg dem. Vi skal pynte til høst/ halloween sammen med barna og kanskje vi begynner med og forberede 

julegaver. 

Viktig beskjed!  

   9.10. Foreldre arrangement, Fiskesprell/høstmarked, Kl. 15.30-17.00 

   Tenk allerede på november på foreldresamtaler uke 45-47 (jeg skal legge ut tider som passer)  

   det blir kaldere så gå gjennom platsen så barnet har klær etter vær (lue, hanske, hals…) 

   noen mangle extra klær!!! 

Bilder fra hverdagen finner dere på Facebook og instagram 

Hilsen, Anne, Pia og Jon Petter. 

 


