
Månedsplan for Haukene – september 2013 

 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag 

 

Uke nr 36 

 

 

                2. 
Førskolegrupper 

                3. 

Turdag 

Varmmat 

                  4. 

Gruppen delt i 2 : 

Forminsgsprosjekt og 

Filisofiske samteler 

              5. 

Turdag 

 

                   6. 

Varmmat 

Uke nr 37 

 

 

 

 

 

                9. 

Planleggingsdag 

Barnehage stengt 

               10. 

Turdag 

Varmmat 

                 11. 

 

Gruppen delt i 2 : 

Forminsgsprosjekt og 

Filisofiske samteler 

             12. 

Turdag 

 

                  13. 

Varmmat 

Uke nr 38 

 

               16. 
Førskolegrupper 

               17. 

Turdag 

Varmmat 

                  18. 

Gruppen delt i 2 : 

Forminsgsprosjekt og 

Filisofiske samteler 

             19. 

Ayla 5 år !!!  
Turdag 

FORELDREMØTE 

18:00-19:00 
 

                 20. 

Varmmat 

Uke nr 39 

 

 

 

           23. 
Førskolegrupper 

              24. 

Turdag 

Varmmat 

                  25. 

Gruppen delt i 2 : 

Forminsgsprosjekt og 

Filisofiske samteler 

              26. 

Turdag 
 

                 27. 

Varmmat 

Lekedag  

Uke nr 40 

 

              30. 
Førskolegrupper 

    



Tema: Vennskap  Mål: Styrke barnets sosiale og personlig intelligens.  

                                                                                  MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

 

Hva har vi jobbet med denne måneden? Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? 

Vi har ved flere anledninger lest boken «Engstelige Eddie» av Melanie 

Watt. I boken møter vi det engstelige ekornet Eddie som aldri tør å 

bevege seg ut av nøttetreet sitt. Ute i verden er det altfor farlig. Der 

finnes både edderkopper, haier, bakterier og grønne bakterier. Men en 

dag skjer det noe uventet som får Eddie til å gjøre forandringer i 

tilværelsen. Vi har snakket mye om å hvordan det føles å bytte 

avdeling, å være eldst i barnehage og hva det innebærer.  

Vi har hatt mange formingsaktiviteter, vi har sunget og danset, vi har 

plukket blåbær og vi har vært ofte på fotballbanen hvor vi hadde 

kappløp, syklet og turnet.  

Vi har samlet på kaffebiller, fluer og edderkopper og noen av dere har 

sikkert hatt glede av å få de med seg hjem   Barna er kjempe opptatt 

av det og vi har hatt mange flotte samlinger rundt dette tema.  

Vi har vært opp i høyden og barna fikk lov å sage og sammen fikk vi opp 

lavo. Dette var kjempe stas!!!! 

De neste tre månedene skal vi innom alle fagområdene i 

rammeplanen.  

Med hovedfokus på:  

Kunst, kultur og kreativitet 

Kropp, bevegelse og helse  

Etikk, religion og filosofi 

Hva vil vi jobbe med denne måneden?  

I september skal vi ha natur og uteliv i fokus. Vi satser på at vi får en Empati, respekt og omtenksom skal stå sentral i vårt arbeide de 



varm og deilig høstmåned med masse godt vær. Tur dager begynner på 

igjen hver tirsdag og torsdag, så husk riktig klær, sko og vannflaske. Vi 

vil lage mat på bål, utforske naturen i nærmiljøet, leke og kose oss 

utenfor barnehagen. 

Det er stas å være eldst i barnehagen! Tenk, nå er faktisk disse som 

tidligere var så små blitt de største barna som snart skal sendes av 

gårde med skolesekk på ryggen til sin aller første dag på skole…!  

Hver mandag skal vi ha førskolegrupper. I disse gruppene vil vi 

forberede barna på skolestart å legge til rette for en fin overgang fra 

barnehage til skole. Vi vil bruke lek som læringsmetode når vi 

gjennomfører aktiviteter. Vi vil at barna skal lære seg ferdigheter å 

oppleve mestring! Vi vil gjennom voksenstyrte aktiviteter forberede 

barna på møtet med skolehverdagen! Det er for eksempel viktig at 

barna kan holde blyanten på riktig måte, kjenne igjen sitt eget navn, 

klare seg selv i do/garderobesituasjon o.l 

 

På onsdager skal vi dele gruppen i to. Den ene gruppen kommer til å ha 

formingsaktiviteter, den andre skal delta i filosofiske samtaler – små 

barn stiller store spørsmål!!! Spennende   

 

 

neste måneder.  Gjennom hverdagsaktiviteter, lek, 

samlingsstunder og gruppene vil vi fokusere på vennskap og 

fellesskap i b  arnehagen. Det er viktig at alle tør å være seg selv!!! 

 

  

  



Hvordan dokumenterer vi det vi har gjort? Hvordan lar vi barna få være med og bestemme sin hverdag i barnehagen? 

Dagen i dag.  

Bilder i garderoben.  

Permene. 

Pedagogisk dokumentasjon. 

Utstillinger inne og ute.  

Vi er også opptatt av at barna skal få være med å påvirke dagene 

sine i barnehagen, og det vil derfor kunne hende at prosjekter tar 

en annen vending enn vi i utgangspunktet hadde tenkt. Barna får 

selv velge lek og aktiviteter inne og ute. Barna selv velger tema vi 

snakker om i samlingsstundene våre.  

 

Hvordan praktiserer vi målet med å være aktiv voksne? Praktiske opplysninger: 

Voksne på Haukene er aktive sammen med barna. 
 
 Vi fanger barnas oppmerksomhet og nysgjerrighet. 
 
Vi er tilstede. 

 

Vi vil be alle sjekke at det er nok skifteklær. Når regnværet kommer 
blir det nok mange våte barn.  
 
Fint om barna har med seg egne drikkeflaske. 
 
Foreldremøte 19. september. 

 

 


