
Månedsplan for Haukene – oktober 2013  

 

 Tema: Fellesskap  Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens.  

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag 

 

Uke nr 40 

 

 

             30.                  1. 

Turdag 

Varmmat 

                  2. 

Førskolegrupper 

9:30 – 14:30  

              3. 

Turdag 

 

                   4. 

Varmmat 

MI- grupper  

Uke nr 41 

 

 

 

                7. 

HØSTFERIE 

Formingsprosjekt 

 

               8. 

Turdag 

Varmmat 

                 9. 

Temadag: 

Høst  

             10. 

Turdag 

                  11. 

Varmmat 

MI- grupper 

Uke nr 42 

 

               14. 
Gruppen delt i 2 : 

Forminsgsprosjekt og 

Filisofiske samteler 

               15. 

Turdag 

Varmmat 

                  16. 

Tur til byen på 

BRANNSTASJON  

             17. 

Turdag 
 

                 18. 

Varmmat 

MI- grupper 

Uke nr 43 

 

 

 

           21. 
Gruppen delt i 2 : 

Forminsgsprosjekt og 

Filisofiske samteler 

              22. 

Turdag 

Varmmat 

                  23. 

Førskolegrupper 

9:30 – 14:30 

              24. 

HØSTFEST 

14:30-16:00 

                 25. 

Varmmat 

Lekedag  

Uke nr 44 

 

              28. 

Vi feirer Leah 5 år  

(27.10) 
Forminsgsprosjekt og 

Filisofiske samteler 

             29. 

Turdag 

Varmmat 

                30. 

Førskolegrupper 

9:30 – 14:30 

            31. 

Turdag 

 

 



                                                                                   

MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

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

Vi ser tilbake på en flott september måned på Haukene.  Det har vært 

en innholdsrik måned med mye lek, gruppeaktiviteter og turer. På turer 

har vi laget deilig mat på bål og vi kan se at barna finner stor glede over 

å være ute i naturen. På turer forteller vi skumle historier om løver og vi 

jakter på liksom-krokodiller og til og med de bratteste bakkene går 

unna med et smil.  

Vi har hatt filosofi samlinger hvor vi har undret oss sammen med barn 

om ulike ting i verden.  

Førskolegruppene fungerer veldig bra. I disse gruppene har vi snakket 

om vennskap, felleskap og respekt. Vi har snakket om hvordan vi vil ha 

det i gruppen, hva som er viktig for oss. Vi har sunget «Skal vi være 

venner», rimte, tegnet, malte og klippet. Vi har lest boken og «Truls og 

Mia» og jobbet med bokstaver og tall samt å skrive våre navn og å 

holde blyanten riktig.  

De neste tre månedene skal vi innom alle fagområdene i rammeplanen.  

Med hovedfokus på:  

Natur, miljø og teknikk 

Kunst, kultur og kreativitet 

Kropp, bevegelse og helse   

 

Hva vil vi jobbe med denne måneden?  

I oktober skal vi fortsette med formingsprosjektene våre hvor vil vi 

bruke ulike ting vi finner i naturen.  Resultatene av vårt arbeid vil dere 

kunne se på høstfesten som er den 24. oktober (14:30-16:00).  

Empati, respekt og omtenksom skal stå sentral i vårt arbeide de 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 



På høstfesten blir det servert lapskaus og kaker og det blir salg av kunst 

som barna har laget. Inntektene går til skoleprosjektet i Laos. Dere kan 

lese mer om Laos på hjemmesiden vår. Velkommen  

Førskolegrupper, filosofi samlinger, turer og Mi grupper skal fortsette 

etter overnevnte plan. 

Den 16. oktober reiser vi til byen hvor vi får omvisning på brannstasjon 

hvor pappaen til Andrea jobber – tusen takk til Tommy   Store og små 

gleder seg veldig til turen !!! 

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. 

Barna får også selv velge hvor vi går på tur.  

 

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

Voksne på Haukene er engasjerte, aktive og nysgjerrige sammen med 
barna. 
 
 Vi undrer oss sammen barn. 
 
Vi er tilstede. 

VIKTIG VIKTIG  
 
Byttetøy er kjempe viktig!!! Er det våte klær å ta med hjem, husk å fyll på i 
kurven når dere kommer tilbake.   

 
Klær MÅ merkes, vi har ingen mulighet til å huske hvem som er hvem sitt. Det 



 

 

 

 skjer også at feile klær blir med barn hjem…og da er det bra om de er merket.  
  
Hjelp oss å holde orden i garderoben, klarer alle å holde orden på sin plass er 

mye gjort ☺  
 
Husk ryggsekk og vannflaske (disse kan være i barnehagen) 
 
Oktober måned kan være vindfull og kald, har barna gode klær som holder de 

varme vil de også like å være ute, uansett vær ☺ 


