
 

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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STERK i kropp og sinn 

Hvalene november 2019     

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
 
 
 
 

 
 

  
 

1. 
 Spilledag 

4. 
Ukesamling 
Vi drar i gymsalen på Floren. 
 
Ukens hjelper: Nora 

5. 
Vi rir i ridehallen! 
 

6. 
 Matdag. Vi lager lunsj 
 
Formingsaktivitet 

7. 
 Skoletreff for Åttekantenbarna  
her i Huser. 
 
 

8. 
Lesestund om Tellefanten, og 
øving på Lucia og julesanger 
 
 

11. 
Ukesamling 
Chill out 
 
 
Ukens hjelper: Nora 

12. 
Tur i nærområdet med hester  
 
 

13. 
 Matdag. Vi lager lunsj 
 
 Formingsaktivitet, snart jul jo!!! 
 
Frisør i barnehagen. 

14. 
Juleforberedelser med sang og 
forming 
 
 
 
 

15. 
Planleggingsdag. 
 
Barnehagen stengt. 
 

18. 
Ukesamling 
Chill out 
 
Ukens hjelper: Joachim 
 
Foreldresamtaleuke for de som 
ønsker. 

19. 
 Vi rir i ridehallen! 
 
Foto: Barna må være i bhg til kl 
0900. 

20. 
 Matdag. Vi lager lunsj 
 
Formingsaktivitet/  
juleforberedelser 
 
 
 
 

21. 
Skoletreff for Florenbarna i 
Asmaløy bhg. 
 

22. 
 
Lesestund om Tellefanten, og 
øving på Lucia og julesanger 
 
 

25. 
Ukesamling 
 
Vi drar i gymsalen på Floren 
 
Ukens hjelper: Jonatan 
 
 

26. 

DRØMMEDAG       

27. 
 Matdag. Vi lager lunsj 
 
Formingsaktivitet/ 
juleforberedelser 
 
 

28. 
Juleforberedelser med sang og 
forming 

29. 
Lesestund om Tellefanten, og 
øving på Lucia og julesanger. 
Forbereder julegrantenning. 
 (mer info kommer) 
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MÅNEDSREFLEKSJON 

 Snart vinteren, og i skrivende stund bare 2 grader… I dag har vi riding, og jammen er vi heldige som har ett varmt ridehus å ri i….       Vi er heldige…tenker nok på det alt 

for sjeldent, hvor fint vi har det her. Små grupper som gjør at vi får sett hvert enkelt barn, fine uteområder, aktiviteter som barna kan ta del i (som matlaging) skjønne 

barn, og herlige ansatte…Ja, heldige        

Dagene våre går altfor fort, og det er jammen en god del vi skal rekke på en måned. Nå er det jo sånn at det som står på månedsplanen bare er en liten brøkdel av det 

som skjer gjennom dagene. Det fine er at Hvalene er en JA- gjeng. De er alltid positive       og vi ler mye sammen. De mange gode ideer og ønsker for hva vi skal gjøre. 

Hver uke er de med, og planlegger lunsj for kommende uke. De har også en del ønsker i forhold til månedsplanen, barns medvirkning. 

Vi takker hjerteligst for fantastisk oppmøte på Fiskesprell, og alle bidrag til Barnas stasjon.  Ridingen er godt i gang, og barna syntes at det er helt topp. En som spurte 

om det var jeg som har ridingen med barna…, og NEI NEI det er ikke meg…(hadde tatt seg ut      ) Det er Marita på gården, sammen en lærling som har ridingen med 

barna. Men jeg eller Jon Petter er alltid med.  Matlaging og baking er fortsatt svært populære aktiviteter hos Hvalene. De ønsker alltid å være med. De kutter, og 

skravler, smaker og spør, faktisk en helt herlig stund vi har sammen da. Mellom 18 nov og 22 nov setter jeg av tid til foreldresamtaler. Dette tas utenom min arbeidstid, 

så ta kontakt så avtaler vi. Denne samtalen er helt frivillig. Samtalen i mars/april er obligatorisk, da det blir en overgangssamtale. 

 Kjernetid er fra 0930-1400. Vi ønsker at barna blir levert utenom denne tiden! 

 Ta kontakt om det er noe: linda@husergardsbarnehage.no eller send melding via VIGILO       

NB: Alle bør ha pannebånd/lue, og vanter/votter liggende i kurven, samt varme støvler. 

NBB: Bassenget på Rødsmyra er stengt hele måneden. Det blir dessverre ingen bading i november heller      

 Barna må ha godt med skift i skapet sitt. Sjekk grønn pose hver dag, og at den alltid henger i barnehagen. Ha alltid gummistøvler/Cherrox stående på plassen i 

yttergangen.  Vi minner om at barnets allmenntilstand må være så god at det orker å delta i daglige aktiviteter. Husk «48 timers regelen» ved omgangssyke.  Vi ønsker 

IKKE «ha- med –leker «i barnehagen, da dette skaper mye konflikter. Viktig at alle overholder dette, da det er svært urettferdig om noen har med noe/skal vise frem 

noe. Husk ha-med- dag!  

Bilder fra hverdagen finner dere på Facebook og instagram 
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