
 

 

       

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

                                        HOKUSPOKUS               SMÅTROLL 
 

 

MÅNEDSPLAN OKTOBER 

2022 



 

 
 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MERK 

40 

3 
Edvard 2 år  2/10 

4 Turdag tanntroll 
 

5 Turdag Lykketroll 
Foreldrekaffe på hver 
avdeling, uten søsken.  
14.30-16.30. 
Mer informasjon kommer. 

6 Sjarmtroll turdag 

 
        Lykketroll lager     
        lapskaus 

7 
  

 

41 

10 
 

11  
 

12  
 
 
 
 
 
 

13  
 

14 
Henrik 4 år  

 
Høstferieuke 
Barnehagen er åpen 

42 

17 
 

18 Turdag tanntroll 
 

19 Turdag Lykketroll 

 
 
 
 
 

20 Sjarmtroll turdag 
Refleksdagen markeres 

21 
Ulrik 1 år  

Foreldresamtaler denne uka 
 

43 

24 
 

25 Turdag tanntroll 
 

26 Turdag Lykketroll 
 

Personalmøte 
 
 
 

27 Sjarmtroll turdag 
         
         
 

28 
 

Foreldresamtaler denne uka 

Ludvik 2 år   29/10 
 
Sommertid slutter 30/10 



SMÅTROLL 

HVERDAGEN VÅR SIDEN SIST 
Vi har hatt mange fine dager ute i fint vær. Sauene nedenfor på jordet har blitt et stort samtaletema, og vi 
har gått noen turer for å se på dem. Turer går vi på spontant, til stor begeistring for barna. Det er stor stas 
og gå ned på det store uteområdet når ikke Hokus Pokus er ute. Her får barna flere fysiske utfordringer, ved 
å gå litt i ulendt terreng i eventyrskogen, krabbe opp i båten og gå i de bratte bakkene. Stemningen er god, 
og det er ekstra spennende å gå på oppdagelsesferd på det store området.  
Vi har observert høsten og malt høstbilder inspirert av høstfargene. Ute kjenner vi på 
kaldere morgener, og ser at naturen forandrer seg. 
Etter frokost har vi samlingsstund. Da synger vi mye, og det er alltid spennende å se hva 
som skjuler seg i samlingsboksen. Vi bruker konkreter i samlingsstund for visualisere og 
for å øke språkinnlæring. I garderoben har vi utstilt dagens ord, som vi har en tur innom og ser på hver dag. 
I september hadde vi brannvernuke, der vi har sunget om brannbamsen Bjørnis, snakket om brann og 
brannvern. Vi hadde også besøk av brannbil sammen med to damer fra fagforbundet, som vi fikk en Bjørnis 
pakke av, den gleder vi oss til å se på i samlingsstunder sammen med barna. Barna fikk sitte inne i 
brannbilen og for noen var det mer enn nok å bare studere dekkene. De var store de! Det har også blitt 
foretatt brannøvelse. Bjørnis er en populær figur hos barna. Inne på rommet til toåringene har 
vi ordnet litt rekvisitter for å bruke i lek, brannslokningsapparater og røde hjelmer. 
Vi tømmer kurven i småtroll garderoben med unavnet tøy i, fint om dere alle ser over og tar 
med det som eventuelt er ditt barn sitt. Viktig med merking av klær og utstyr. Så alt kommer 
på sin plass. 
 
Hurra for Edvard 2 år 2.okt, Ulrik 1 år 21.okt og Ludvig 2 år 29.okt 
 

DU OG JEG OG VI TO 
Vi bruker mye tid på relasjonsbygging for at barna skal føle seg sett og hørt. Når barnet føler seg forstått og 
tatt på alvor opplever det trygghet. På grunn av at barns hjerne ikke er ferdig utviklet, skal det lite til før det 
føler seg forvirret og overveldet. Vi bestreber oss på å være nær barna og vise forståelse for hva de føler og 
opplever. Da vil de gjenvinne den trygge følelsen på innsiden.  
Tilknytning dreier seg like mye om å støtte dem i utforsking og lek. Som voksenperson på Småtroll er vi 
bevisste når vi møter barnas uttrykk. Leken til de små barna handler mye om de kroppslige møter, og vi som 
voksenpersoner må nærme oss barna på deres premisser, legge til rette for at de vil utforske lekemiljøet.  

MÅL FRA RAMMEPLANEN MÅL FRA COS 

 «Personalet skal sørge for at alle barn opplever 
trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen». 

- Rammeplan for barnehagen s. 20 

 
 
 
 
 

Barna har to behov som går i hver sin retning: 
«1: Tilknytning: barnets avhengighet og behov for 
beskyttelse og omsorg. 
2: Utforsking: Barnets selvstendighet og behov for å 
undersøke og mestre verden.» 

- Se barnet innenfra s. 17 
 

Målet vårt er å støtte barnas utforsking, og gi barna den 
tryggheten de trenger. 

AKTIVITETER I HVERDAGEN TURER 
Bordaktiviteter er populært med tegning og 
puslespill på toåringene. Vi leser enkle 
billedbøker for dem så ofte vi kan. Ellers er lek 
med dukker, kjøkken og biler ganske populært 
hos oss. Hos ettåringene blir sklien ofte brukt, 
lek med ball og stableklosser er stas. Det blir 
mye tid til «ladning» og kos på fanget for begge 
grupper. 

Vi bruker eventyrskogen når vi har mulighet, og håper på 
fine høstdager framover. 
Det blir også spontane turer for 
å se på sauen, eller andre korte 
turer i nærmiljøet når det er 
rom for det. 
 



                           HOKUS-POKUS  

MÅNEDEN SOM HAR GÅTT 
September har flydd forbi i en fei, og vi har fått fine sensommerdager med godt vær og strålende sol på eftaen. 
HokusPokus har vært ute sammen hver ettermiddag, og gått inn for å spise eftasmat da vepsen har vært veldig glad i 
matpakkene våre. Sjarmtrollene har gått både korte og lange rusleturer i nærområdet, og vi koser oss ute på tur. 
Lykketrollene har gått lengre turer og hatt med seg niste som de har spist i skogen og på lekeplassen. Tanntrollene har 
blant annet gått ned til lekeplassen og brannstasjonen, så grovmotorikken til samtlige barn i alle aldre har blitt testa!  
På Lykketrollene sin matdag i september, spiste de tomatsuppe og makaroni. Tanntrolla har lagd grønnsakssuppe av 
grønnsakene vi høsta fra grønnsakshagen, og den fikk alle på HokusPokus smake på. Sjarmtrollene har lagd lapskaus på 
sin matdag, og barna fikk være med på kjøkkenet å skjære pølsebiter til lapskausen.  
 

I uke 37 kom brannbilen på besøk, og vi var så heldige at vi fikk sitte inni den, samt gå rundt og titte på alt det ulike 
utstyrer som finnes i brannbiler. Da fikk vi stilt mange spørsmål til hva det ulike utstyret var, og hva det ble brukt til. 
Uke 38 var det Brannvernuke, så i samlingene denne uka har vi lest ulike brann-bøker, sunget sanger om brannbiler, 
politibiler og ambulanser. Vi avsluttet uka med filmkos på fredagen. Da var det Brannmann Sam som var tema, og vi 
kunne både se og høre at filmen ga inspirasjon til lek resten av dagen. Anne Marit lagde ostesmørbrød til oss alle 
sammen, så dette ble en skikkelig kosedag! 
 

Nå er høsten for fullt i anmarsj, og det blir kaldere og bløtere ute. Vi ber derfor dere foreldre om å gå over barnas 
bokser og knagger i garderoben for å se over om det mangler noe. Vått tøy henges ute ved døra inn til garderoben, og 
dette må tas hjem hver dag. Gå gjerne over garderobeplassen før helg. Det gir oss mere tid med barnet ditt når vi lett 
kan finne rett plass til riktige klær og slipper å lete. Vi er også veldig glade for navn i klærne, og da gjerne riktig navn. 
Det er så fint å få arve klær, men vi sliter litt når vi også arver navn  Hjelp oss gjerne med dette! 
 

I uke 39 henger vi opp lister over tider til foreldresamtaler. Samtalene blir satt opp i uke 42 og 43 og de må holdes 
innenfor pedagogenes arbeidstid, og når det er nok bemanning inne på avdeling. Vi setter opp hele formiddager, og 
håper alle kan finne tider innenfor dette. Vi gleder oss til å snakke med dere. 
 

Vi i Grettegutua har et stort ønske om godt samarbeid med dere foreldre, og at dere skal oppleve at det er stor og god 
takhøyde hos oss. Vi er åpne for alle typer spørsmål og tar gjerne imot både ris og ros. Bare ta kontakt hvis det er noe 
dere lurer på! Vi er her for barnet ditt og deg! 

TEMA 
Høsten er naturlig tema for alle gruppene våre. Sjarmtroll bruker måneden til å snakke om høst, insekter og dyr. Dette 
har vi også fokus på i samlingsstund. Vi lager lykter som lyser opp i høstmørket. 
Lykketroll har fokus på kropp og høst. Vi fortsetter å jobbe litt med tegning og maling, og har noen produkter opp på 
veggen. I samlingsstund leker vi, leser bøker, synger og forsker litt på høsten, med fokus på vær og klær.  
Tanntroll er i full gang med å lage sitteunderlag til kalde dager, og fortsetter å sy på symaskin. I samlingsstund er fokus 
på rim og regler, bokstaver og tall 

MÅL FRA RAMMEPLANEN MÅL FRA COS 
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og 
trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. 
Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til 
seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna 
oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp 
og støtte de har behov for.  
 
 
 

Barn med positive og trygge relasjoner til de voksne bruker i 
større grad den voksne som en trygg base for å utforske sosiale 
relasjoner med jevnaldrende. Dette er i sin tur positivt for 
barns sosiale kompetanse. Barn som har etablert en slik trygg 
base, er bedre i stand til å leke og å holde på med andre 
aktiviteter alene, fordi de vet at hvis noe blir vanskelig, eller de 
blir redde, lei seg eller trenger kontakt, så kan de stole på at 
den voksne ser dem og gir dem den støtten og omsorgen de 
trenger (Se barnet innenfra, s. 122).  

TURER 
Vi fortsetter å gå på turer en gang i uka, og tilpasser mål etter vær og temperatur. Klær og kropp blir et hett tema 
denne måneden. De eldste gruppene skal få oppleve bålturer og vi håper å få til gode samtaler når vi sitter der.  
 

 

Velkommen til foreldrekaffe i begynnelsen av måneden!  Kos dere i høsten! 


