
MÅNEDSPLAN FOR OKTOBER 2016: KVITEBJØRN   
(Med forbehold om endringer!!) 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
  40. 
  3/10- 
   9/9 
Høst- 
Ferie- 
uke 

*Samling 
 
 
 

*Språkgrupper * Språkgruppe *Språkgrupper  *Samling 
 

   41. 
 10/10- 
 14/10 
 

*Samling 
Vi feirer  
Sunniva 5 år  
Hurra  
 
 
 
 

*Språkgrupper 
Utegruppe: 
Sol (2012/13) 
Innegruppe: 
Måne (2011) 
-Skolegruppe 
 
 

* Språkgruppe 
 
 

 
 

*Språkgrupper 
Utegruppe: 
Måne (2011) 
Innegruppe: 
Sol (2012/13) 
 
 

*Samling 
*Forming 
 
 
 
 
 

   42. 
  17/10- 
  21/10 
 

*Samling 
 
 

*Språkgrupper 
Utegruppe: 
Sol (2012/13) 
Innegruppe: 
Måne (2011) 
-Skolegruppe 
 
 

* Språkgrupper 
 
 
    
 
 
   

 
 
HØSFEST I  
BARNEHAGEN 

*Samling 
 

   43. 
 24/10- 
 28/10 

*Samling 
 
 
 
 
 
 

*Språkgrupper 
Utegruppe: 
Sol (2012/13) 
Innegruppe: 
Måne (2011) 
Foreldrekaffe 
Kl. 15-16 

* Språkgrupper 

 
Foreldrekaffe 
Kl. 15-16 

*Språkgrupper 
Utegruppe: 
Måne (2011) 
Innegruppe: 
Sol (2012/13) 
 
 

*Samling 
Vi feirer  
Alexander 3 år 
Hurra. 

Merknader: 
 Tema i september:  Høst/uteliv ,Språkgrupper: begrepslæring. 
 Tirsdager og Torsdager kl. 09.30: Vi deler barna i grupper, 2011 i en gruppe, de 

heter Måne og har utegruppe på torsdager og 2012 & 2013 i den andre gruppa 
de heter Sol og har utegruppe på tirsdager. Utegruppa er i gapahuken eller på 
tur i nærmiljø og innegruppa har leikegrupper og språkgruppe + 
skoleforberedende aktiviteter (Måne).  

 Uke 4o er det noen av barna som skal ha høstferie, vi setter derfor ikke opp 
inne- og utegrupper den uka. 

 HØSTFEST:  Blir torsdag 20. oktober. 
 FORELDREKAFFE: Blir tirsdag 25. og onsdag 26. oktober. Fra kl. 15 – 16. 
 Det er snart tid for foreldresamtaler, mer info kommer seinere. 
 NB! Sjekk sekker for klær, husk klær etter vær. 

     
 



 
 

 

EVALUERING AV SEPTEMBER 
 
Vi har fått starta med temaene; natur og uteliv og begrepstrening. Solgruppa var ivrige 
med å rydde kvist den første gangen de var i gapahuken. Det har blitt veldig fint og 
oversiktlig der. Takk til Svein Morten og Aslak som gjorde en flott jobb. Solgruppa har 
blitt bedre kjent der, finni roen og synes det er spennende å leike. De har valgt seg ut 
et tre som de skal følge hele året.  
Månegruppa hadde en kjempefin tur til Mølla. De fikk være med å se hvordan korn 
blir til mjøl på gamlemåten. Vi forberedte barna godt ved å vise de bilder og 
filmsnutter fra de barna som var der i fjor. Ungane blei litt kjent med de eldste fra 
Enger barnehage. De leika ute sammen på plena og ved elva. Til lunsj grilla vi pølser i 
lag.  Vi gikk til og fra Mølla og brukte hele dagen ute. På vei hjem var vi innom 
laftehallen til Pappa`n til Mathea. Blåbærspising blei det også tid til. Torsdag den 22. 
september skulle Månegruppa vært på fjelltur, men pga. sykdom blant personalet ble 
det ikke noe av turen. Hele barnegruppa gikk en tur til gapahuken i stedenfor. Der 
grilla vi pølser, drakk kakao og kosa oss. Ungane var veldig ivrige med å leike der og 
klatre i skråningen vår. Vi satser på å få til fjelltur for de eldste etter høstferieuka.  
Hver gruppe har mala et felles høstbilde, se i garderoben hvor fine dem blei. 
 
Når det gjelder begrepstrening, så har vi kommet godt i gang. Vi deler barna i to 
grupper. Ungane synes det er spennende og de er veldig ivrige. Vi har hatt tre ord; Eple, 
bil og jakke. Den siste uka i september skal vi ha ordet «brannmann» siden det er 
brannvernuke. Vi har smakt og lukta på eple, baka eplekake og bygd biler og veier 
med lego. Se på tankekartet som vi henger i garderoben og snakk med barna om det 
som står der. På foreldremøte viste vi filmsnutter fra begrepstreninga.  Månegruppa 
har begynt å jobbe med oppgaver i boka Trampoline, de har hatt tema form og farge. 
Vi jobber med å øve på å sitte rolig på plassen sin, rekke opp handa og lytte når andre 
skal si noe. 
 
Tirsdag 20. september hadde vi besøk av 1. klasse, de syntes det var stas å få komme hit 
og leike og vi syntes det var gøy å se de igjen. Vi spiste pølser og kosa oss med en is. 
 

TEMA/INNHOLD I OKTOBER 
 
I oktober fortsetter vi med begrepstrening tre dager i uka, se i garderoben for uka`s 
ord og tankekart.  
Vi fortsetter med utegrupper tirsdager og torsdager, hvor vi i hovedsak går på tur i 
gapahuken eller rundt i nærmiljøet. Vi er på forandringer i naturen og har ulike 
opplegg. Vi tar med niste eller lager mat på bål.  
Torsdag 20. oktober: skal vi ha høstfest i barnehagen. Vi lager lapskaus og pynter   
høstbord.  
Tirsdag 25. og onsdag 26. oktober fra kl. 15-16: er det foreldrekaffe, vi håper dere har 
tid til en kaffekopp og litt å bite i. 
         Lise 27.09.2016 



 


