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Måneden som har gått:  

Da er vi godt i gang med ett nytt barnehage år og barna begynner å finne sin 

plass i den nye barnegruppa   

Vi har hatt gode og rolige dager sammen, med lekegrupper, tur dager, matlaging 

og samlingsstund. Vi ser at samlingsstunden er en god plass for barna hvor de får 

fokus på meg selv. Vi har navneopprop, synger "min sang" og forteller eventyr.  

 

 

Denne måneden: 

Denne måneden begynner Helene og da er alle 9 

barna på plass på gul avdeling  Vi ønsker henne og 

familien velkommen til oss   

Vi har fått nye satsningsområder dette året og 

fokuset vårt vil være på barns rett til medvirkning 

og mangfold og gjensidig respekt.  

 

Barns rett til medvirkning  

Mål:  

1) Barna skal ha innvirkning på sin egen barnehagehverdag  

2) Barna skal oppleve at voksne tak initiativet deres på alvor  
 

Mangfold og gjensidig respekt 

Mål:  
1) Barna skal få kjennskap til de kulturer og religioner, som til en hver tid er 

representert i barnehagen blant barn og vaksne  

2) Barna skal oppleve synliggjøring av de ulike kulturene, religionene og 

levesettet som barn og voksne representerer.  

 
Hvordan vi jobber med satningsområdene på avdelingen vil komme frem i 

månedsplanen.  



Denne måneden kommer fokuset til å være på mangfold og vennskap. Vi vil skape 

gode felles opplevelser sammen. Barna skal få ha glede over å være sammen og 

være en del av et fellesskap. Alle har en viktig verdifull plass i gruppa!  Alle 

barna skal bli sett og anerkjent for den de er.  

Vi vil ha fokus på vennskap og det å være en god venn. 

Blant barna inne på gul er det mye kjærlighet og omsorg, 

men trenger gjerne en hjelpende hånd når leken de vil leke 

med ikke er ledig. Barna skal få erfaring med å vente på 

tur og kunne dele.  

 

Høsten vil være et naturlig fokus når vi går på tur. Vi har 

allerede begynt å undre oss over bladene som faller ned 

fra trærne.  

 

Det vil bli foreldremøte i løpet av oktober, dere får nærmere beskjed når vi vet 

datoen.  

 

Vi vil begynne med foreldresamtaler i løpet av oktober/november. Dere får 

nærmere beskjed.  

 

I november kommer vi til å ha fokus på meg selv og familien min. Vi kommer til å 

dele ut et hus hvor dere kan lime inn bilder av "familien min" og andre ting som 

er viktig for barnet ditt. Huset kommer til å henge synlig på avdelingen og vi 

kommer til å ha samling rundt huset mitt og familien min.  

 

 

Mål for måneden:  
 

 Barna skal få erfaring med å være en del at et fellesskap.  

Jeg blir sett, hørt og anerkjent for den jeg er.  

 Oppleve glede av å være sammen 

 Barna skal få erfaring med vennskap, være en god venn  

 Barna skal få erfaring med å dele, vente på tur  



 Barna skal erfare at deres innspill til lek, læring og aktiviteter blir tatt 

på alvor  

 Få kjennskap til de ulike nasjonalitetene vi har på avdelingen 

 Barna skal få erfaringer med høsten  

 

Metode for å komme nærmere våre mål: 
 

 Dele barna i små lekegrupper for å skape gode relasjoner 

 Bilde av barna og flagget til landet de tilhører  

 Formingsaktivitet hvor vi pynter flagg  

 Ha samling, med navneopprop, sang og eventyr/bok  

 Bruke fokusord, rim og regler i samling  

 Ha ordensmann, som er med å hjelper til med praktiske oppgaver  

 Voksne som er til stede for barna på gulvet i leken  

 Fokus på høst på tur, undre oss sammen med barna  

 



 

Månedens fokusord   

          

 VENN   HØST    HÅND  

 



 

Praktisk informasjon 

 Åpningstiden i barnehagen er fra kl 0700 til 1630.  

Oppholdstiden for barnet er max 9 timer hver dag. 

 Ring eller send SMS når barnet har fri eller er syk. Tlf: 46639817.  

Barn med feber eller dårlig almenntilstand skal ikke være i barnehagen. 

 Det begynner å bli kaldere. Sjekk skap, skuffer og hyller om barnet ditt 

har bytteklær og nok varmeklær til kaldere dager 

 Merk alle klær med barnets navn. Vi kan aldri garantere at klær ikke vil 

forsvinne. Men dersom klesplagget er merket med navn, er sjansen ganske 

mye større for at dere får det tilbake igjen! 

 Gå inn på vår hjemmeside for å få et større innblikk i barnas hverdag. Her 

blir det lagt ut bilder som er passordbeskyttet. www.lysskarbarnehage.no 

 Følg oss gjerne på Facebook   Her blir det lagt ut nøytrale bilder med 

småglimt av det som rører seg i barnehagen. 

 

 

 

HA EN FIN OKTOBER MÅNEDE! 

HILSEN OSS PÅ GUL, NINA, ANNE LOUISE OG SANDRA   

 

http://www.lysskarbarnehage.no/

