
 

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. 
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Krabbene November 2019 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

1 
Lekegrupper inne /ute 

4 
Lekegrupper inne/ ute 
 
 

5 
Ponny riding 
Tur til biblioteket 

6 
Tur med mat og kakao 
(værforbehold) 

7 
Vi lager dagens lunsj 

8 
Musikksamling 

11 
Lekegrupper inne/ ute 
Aktivitet med tema lys / 
mørke 
 
 

12 
Ponny riding 
Tur til biblioteket 

13 
Tur 

14 
Vi lager dagens lunsj 

15 
Vi renser hønsehuset 

18 
 
Lekegrupper inne/ ute 
En gruppe Krabber drar til 
gymsalen 
 
 

19 
 
Fotografen kommer til 
barnehagen husk å være i 
barnehagen kl. 9.00! 

20 
 
Tur 

21 
Vi lager dagens lunsj 

22 
Musikksamling 
Aktivitet med tema lys / 
mørke 
 

25 
Lekegrupper inne/ ute 
Aktivitet med tema lys / 
mørke 
 
 
 

26 
Drømmedag 

27 
Tur 

28 
Vi lager dagens lunsj 

29 
Hurra for Hector som blir 3 

år 30.11.       
Velkommen til 
julegrantenning 
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MÅNEDSREFLEKSJON 

Evaluering av forrige måneds mål/oppsummeringa av måneden:  

I måneden som var, har vi undret oss sammen med barna over forandringene ute i naturen. Vi var på en del turer i skogen, fant høstblader 

og hoppet i mange vanndammer      . Vi kunne kjenne høstvinden og noen av barna kommenterte : «Se bladene faller ned!» Vi samlet blader 

og gledet oss over de fine fargene som var på dem. Noen blader tok vi med til barnehagen og laget «kunst» av. Det var mange gul- rød og 

orangefarger på bladene, derfor gjorde vi oss litt bedre kjent med fargene rød og gul. Barna har malt både på glass og ark, og oppdaget at 

når vi blander gult med rødt bli det en helt ny farge: orange, eller som noen sa nylig: «halloweenfarge»      . 

Ellers har vi delt oss i lekegrupper på formiddagen. Barna leker mye rollelek, liker å bygge med Duploklosser eller å perle. Male, tegne eller 

leke med plastelina er også populære aktiviteter.  

Krabbene har vært i to delte grupper i gymsalen, sammen med noen Hvaler. Dette synes vi har fungert veldig bra!  

Noen av Krabbebarna har vært en tur på biblioteket på Skjærhalden og lånt bøker som vi har lest innimellom. De barna som ikke fikk vært 

med skal få seg en tur til biblioteket i løpet av november. 

Torsdag 24.10. markerte vi FN- dagen med felles samling og forskjellige aktiviteter med tema samarbeid. Til lunsj smakte vi på kebabruller.  

Denne måneden begynte en ny vikar hos oss: Deka. Hun skal jobbe hos oss torsdager og fredager når Svetlana ikke er hos oss. Hun er veldig 

hyggelig, engasjert i barnas lek og ble godt tatt imot av alle barna       

I løpet av november skal dere få tilbud om foreldresamtaler. På Krabbene starter vi samtalene i uke 46. Jeg kommer til å henge opp en liste 

ved kjøkkenveggen i uke 45 hvor dere kan skrive dere opp. Passer ikke noen av tidene, skal vi finne en annen dag.  
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Veien videre:   Gjennom forskjellige eksperimenter skal vi undre oss over fenomenet lys og mørke. 

   Gjennom samlinger skal barna bli kjent med advents- og julesanger som vi skal synge under julegrantenningen. 

   Gjennom turer skal barna bli kjent med nærmiljøet sitt og oppleve felleskap. 

    

    

 

Viktige beskjeder: Påse at barnet har nok skiftetøy og klær etter vær på plassen sin. Husk at ull er gull      Husk å merk barnas klær 

med navn.  

 

Bilder fra hverdagen finner dere på Facebook og instagram 

 

 

 

Hilsen Carmen, Peter, Svetlana 


