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Forrige måned Fagområdene Bærekraftigutvikling  

I våres oppfatning av et barnehageår er  
det fra august til juni og nå er den 
"første" måneden over for denne gang. 
Vi beveger oss sakt fremover mot høsten 
og mye spennende skal skje. 
 
Den 19.aug var absolutt alle på plass på 
Trollkroken, velkommen så mye til 
"gamle" og nye barn/voksne. Vi på 
Trollkroken gleder oss til å bli enda 
bedre kjent med dere. 
 
I denne måneden her har temaet på 
målplanen våres handlet om å bli kjent. 
Vi på Trollkroken har da valgt å være 
inne på starten av dagen, dette for å bli 
kjent og leke med hverandre, jobbe med 
regler og rutiner. Etter lunsjen har vi 
vært ute så å si hele tiden utenom 
fruktmåltidet og den lille hvilestunden 
før vi har gått ut igjen. 
 
Vi har fått en helt fantastisk gjeng og vi 
må rose dere for den flotte jobben dere 
gjør ved leveringssituasjonene. Det har 
vært korte farvel selv om barnet ikke 
helt vil og noen ganger og lei seg. Men vi 
håper at alle de tilbakemeldingene vi har 

Kommunikasjon språk og tekst: 
Lydbok med fortellinger 
Lese bøker 
Snakkepakken (eventyr med konkreter) 
Sanger 
Tekstskrift på vinduet (sang, navn på bilder etc.) 

I denne måneden her har vi sanket inn en 
del pinner fra bakken inni skogen, dette er 
et flott og ikke minst gjenbruk av 
tremateriale. Vi anser dette som et flott 
materiale til bruke/ skape noe nytt. Vi har 
tidligere sendt ut melding at vi ønsker å 
sanke inn en avis fra dere. Fint om dere 
som ikke har levert kan gjøre det. Dette er 
noe som vi har tenkt til å bruke til Forut. 
Forut er en barneaksjon som har et 
pedagogisk opplegg for de ulike 
barnegruppene som er barnehager, 
skoleskoler og SFO. Når man er med i et 
slikt opplegg lærer vi om barn /kultur fra 
andre land. 
 Vi lærer også om barnekonvensjonen som 
er bygget på prinsippet om at barnets 
beste alltid skal komme først i alle 
situasjoner over alt.  Barn trenger 
beskyttelse og derfor har de sine egne 
rettigheter som er uttrykt i denne 
konvensjonene. Den gir barna de samme 
grunnleggende rettigheter uansett hvem 
de er og hvor de bor. 

 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 

 Havregrøt, pastasalat, grønnsaksuppe, 
fiskeboller, poteter, brokkoli og gulrøtter, 
rundstykker, frukt, bær og grønt. 

Do trening og håndvask 
Sykle, danse, gå i ulendt terreng i bhg og i skogen 
Balanse og hoppe aktivitet garderoben 

Kunst, kultur og kreativitet: 
Vi har malt Trolls vinkevindu  
Barna har malt 
Plastelina, kinetisk sand og lek i sandkassa former etc. 
Perler  
Tegne med tusj  
Rognebærbilder  

Natur, miljø og teknologi: 
Regn og sol 
Sanke inn pinner som ligger på bakken. 
Ikke tenne bål før det er lov 
Ipad= bilder fra barns perspektiv 
Etikk, religion og filosofi: 

Hilse på hverandre og bli kjent med hverandre 
Øve/repetere på å svare når man blir spurt om noe 

Psykisk og fysisk førstehjelp 

Grønne tanker – glade barn 
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sendt dere har hjulpet dere . Vi har ikke 
lagd ting / produsert så mye, tanken nå 
har vært  å bli kjent gjennom leken, så 
slike ting kommer etter hvert. 
 
Når det gjelder den første tur dagen 
våres var det mange barn som var 
spente og det gjaldt personalet også. 
Men vi kan med andre ord si at de var 
eksemplariske fra påkledning, turtaking, 
rusle og undre seg under turen til vi kom 
fram til målet vårt! Barna utforsket, 
observerte, lekte og fikk teste sine 
grenser/utfordringer. Vi sanket og 
pinner (naturmaterialer) som vi skal 
bruke senere. 
 

Takke for maten 
Undre seg over hvilke dyr som har spist på konglene 
Bursdager 

For de som ikke kjenner til dette så handler 
det om hvordan barn forholder seg til 
følelseslivet. Hvor de voksne formidler og 
veileder barna under ulike "her og nå" 
situasjoner eller et tema under samlingen, 
barna får tid til undre seg over sine egne og 
andres følelser. 
Vi har denne måneden her jobbet med å  
anerkjenne spesielt den følelsen å være "lei 
seg". Det er lov å være lei seg når mamma 
eller pappa har levert i barnehagen og ikke 
kjenner de voksne eller andre barn godt. 
Dette er normalt.. 
Barna har fått sittet på fanget, fått ekstra 
med omsorg, de voksne har satt ord på 
følelsene. 
Vi har sett på andre barns ansikt og snakke 
om det med engang.  
Hvorfor er …….. lei seg? Tro du han/hun vil 
bli glad igjen? Hva tror du kan trøste 
han/hun? Hvis vi leker sammen hva vil 
han/hun føle da? Etc.. 

Nærmiljø og samfunn: 

Gutter og jenter blir behandlet likt, får like muligheter 
utfordringer i skogen/barnehagen felles 
opplevelser/aktiviteter og regler. Hvis det ikke gjelder 
noen spesiell grunnlag for noen. 
Bli kjent med barnehagen og skogen 
Et inkluderende fellesskap og tilhørighet 
Respekt for hverandre, høflighet og hilse på 
hverandre og lære hverandres navn. 
Antall, rom og form:  

Ulike former på perler (armbånd) 
Perlebrett: kvadrat, stjerne, sirkel, dyrefigurer 
Plastelina: mengde, dimensjon, sylinder form 
Antall på barn: telle antall barn i samling 
Dato  
Repetisjoner på tall i sanger/eventyr 
Pinner: korte, lange, tynne ,tykke 
Blader/rognebær: antall, mengde og form 
 


