Periodeplan, oktober. Kosekroken.
Hurra for Pernille og Anaelle som blir 3 år
Vi går nå inn i oktober-måned, og her i barnehagen betyr det at vi starter opp arbeidet med
Forut-aksjonen. Forut er en solidaritetsaksjon, med fokus på at barn hjelper barn. Gjennom
bilder, video og fortellinger blir barna kjent med barn i andre land. I år får barna møte 4 år
gamle Nanah fra Sierra Leone, vi møter også Hennes familie og venner i landsbyen Kareneh
For å knytte Forut-aksjonen opp mot barnas livsverden tar vi utgangspunkt i de elementene
fra temaet som barna på Kosekroken kjenner til. I denne perioden skal vi se filmer, lytte til
fengende musikk, høre spennende historier og forberede oss til den årlige Forut aksjonen.
Det viktigste med Forut er heldigvis ikke å forstå at vi bor i ett land, og at det finnes andre
land og til og med en hel verden! Vi har mest fokus på det som er grunnlaget til Forut, nemlig
å hjelpe. Barna kan hjelpe hverandre, voksne kan hjelpe barna og små kan hjelpe de store. Vi
ser på likheter og ulikheter, og løfter frem at vi er forskjellige, men også like på mange måter.
Med utgangspunkt i START, «vårt» pedagogiske opplegg for utvikling av sosial kompetanse,
vil barna ha samlinger med fokus på å dele, å hjelpe og vi vil se nærmere på likheter og
forskjeller også her. Dette vil voksne være bevisst på gjennom hele dagen, vi setter ord på og
bruker tegn for å sette fokus på disse grunnleggende sosiale ferdighetene, og hvordan likheter/
ulikheter er spennende.
I samling med fortelling fra bibelen vil også temaet være nestekjærlighet og å hjelpe, de vil bli
kjent med den barmhjertige samaritan og hvordan han hjalp når ingen andre ville. Å være
hjelpsom er en positiv tilbakemelding vi vil bruke mye i perioden som kommer! Vi vet når vi
forsterker positiv adferd gjennom å sette ord på, og gjerne gi tommelen opp, er dette noe
barna vil gjøre flere ganger.
Tirsdag 8.oktober er det foreldremøte i barnehagen. Kl. 19.00 til 20.30
Søndag 13 oktober avholdes «Sprell levende» gudstjeneste på Tabernaklet hvor barnehagen
deltar. Ta med øvrig familie og venner og kom. Hjertelig velkommen skal dere være
Torsdag 24. oktober vil vi ha Forut-ettermiddag her i barnehagen, vi starter opp kl.1530 og
holder på til kl. 1700, eget oppslag kommer i garderoben, ta med familien og kom. Dersom
noen av dere nye foreldre lurer på hva denne torsdagen innebærer, bare spør!

Mandag 7.
Samling:
Førstehjelp
«Henry» - Å hjelpe
andre
Vi ferier Pernille 3
år

Uke 42
Mandag 14.
Samling: «Start» Sosialkompetanse
Dele, hjelpe,
lik og ulik like fint.

Uke 43
Mandag 21.
Samling:
Førstehjelp
«Henry» - Å
hjelpe andre

Tirsdag 8.
Suppedag.
Forut-samling:
Nanah og livet i
Kareneh (film)

Onsdag 9.
Turdag: Husk
matpakke

Foreldre møte kl.
19.00 -20.30

Tirsdag 15.
Suppedag.
Forming: Tegne
Løvefjellet

Tirsdag 22.
Suppedag.
Forut lek:
Jungeldyret

Uke 44
Mandag 28.
Tirsdag 29.
Samling: «Start» - Suppedag.
Sosialkompetanse Lekegrupper:
Landsbyfesten,
dans og bevegelse

Onsdag 16.
Turdag: Husk
matpakke

Torsdag 10.
Samling med
fortelling fra
bibelen.
Kosekroken
møte fra 11.3012.30, Lekestua
er med våre
barn.

Fredag 11.
Matdag: De eldste
barna hjelper til med
varmrett.
Forut-samling:
Fortelling om
Løvefjellet

Torsdag 17.
Samling med
fortelling fra
bibelen.
Kosekroken
møte 11.3012.30, Lekestua
er med våre
barn.

Fredag 18.
Matdag: De eldste
barna hjelper til med
varmrett.
Forut-samling: Monki
reiser til Sierra Leone

sprell levende søndag

Onsdag 23.
Forberedelser
Forutkveld
Fotografering i
barnehagen,
Grinna kommer

Torsdag 24.
Samling med
fortelling fra
bibelen.
Kosekroken møte
fra 11.30-12.30
«Forut-kveld»,
kl. 15.30-17.00.

Fredag 25.
Matdag: De eldste
barna hjelper til med
varmrett.

Onsdag 30.
Fellessamling på
Lekestua.
Gul gruppe på en
liten tur, trenger
ikke matpakke.

Torsdag 31.
Kosekroken møte
fra 11.30-12.30,
Lekestua er med
våre barn.
Samling med
fortelling fra
bibelen.

Fredag 1.
Matdag: De eldste
barna hjelper til med
varmrett.

