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Vår visjon:
Et godt sted å være – 

et godt sted å lære



Formålsparagrafen som gjelder for alle barnehager I Norge:

FORMÅLSPARAGRAFEN I LOV OM BARNEHAGER,§1:
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag 
for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i 
kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet 
og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er foran-
kret i menneskerettighetene.

Barn skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å 
ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggen-
de kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder 
og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barn-
dommens egen verdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, 
og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barne- 
hagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former 
for diskriminering.»

FORMÅLSPARAGRAFEN

Barnehagen har fire avdelinger – vi vektlegger å være ET HUS:

Aldersinndelingen på avdelingene er fleksibel i henhold til aldersmessig 
fordeling blant søkerne i samordnet opptak i henhold til prioritet.

Barnehagen ble bygget i 1994 og inneholder de fleste former og en farge 
som kjennetegner hver avdeling. Barnehagen ligger på en naturtomt, med 
trær og akemuligheter inne på barnehagens område. Det ligger en gapahuk 
med bålplass i umiddelbar nærhet til barnehagen, ved skihytta.

Barnehagens åpningstid: kl. 06.45–16.45. 

PRESENTASJON AV STENSBY BARNEHAGE

KONTAKT MED BARNEHAGEN

NAVN: FARGE: TANKE:

VÅR Alder 0–2 år grønn «Første spire»

SOMMER Alder 2–3 år gul «Solen»

HØST Alder 2–6 år rosa «Røsslyng»

VINTER Alder 2–6 år blå «Blåtimen»

66 10 78 61 
STYRER: Ellen Knudsen, fra 1.sept 2018
ellen.knudsen@eidsvoll.kommune.no

VÅR: 66 10 78 65
Mobil: 480 46 665

PEDAGOG: Anniken Holtet-Stokkebekk, 100%
Emilie Eirin Bergseng, 50 % (1. okt)                   

SOMMER: 66 10 78 64
Mobil: 480 58 154

PEDAGOG: Randi Elisabeth Braaten, 100%                
Emilie Eirin Bergseng, 50% (1. okt)                  

HØST: 66 10 78 63
Mobil: 480 71 182

PEDAGOG: Kirsti Elisabeth Brodshaug, 100%
Linda Moberget Støen, 50% fra 1. sept                                   
(stedfortreder for styrer)

VINTER: 66 10 78 62
Mobil: 480 87 358

PEDAGOG: Rita Nordahl Johansen, 100%
Linda Moberget Støen, 50% fra 1. sept

FELLES: 66 10 78 60 Barnehagens hovednummer 
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Barnehagen har seks pedagogstillinger, fordelt på de fire avdelingene.
Barnehagens pedagoger har litt forskjell videreutdanning. En har et års 
videreutdanning i spesialpedagogikk, to har videreutdanning i veiledning 
og en videreutdanning I språk, tekst, kommunikasjon, utvikling og vansker.

Barnehagen har 6 fagarbeider/assistenthjemler fordelt på 4 fagarbeidere 
og 3 assistenter, en fagarbeider har videreutdanning i Høgskolestudiet i 
barne og ungdomsarbeider. En fagarbeider starter nå i høst siste året på 
arbeidsplassbasert utdanning til barnehagelærer på Høgskolen Innlandet. 
Lærling Viktoria Fossum i barne- og ungdomsarbeiderfaget vil få base på 
avd. Vinter.

Linda M Støen, pedagogisk leder, har funksjon som språkveileder i barne- 
hagen. Dette innebærer at hun deltar på nettverk for språkveiledere i kom-
munen. Linda har også funksjon som stedfortreder for styrer og deltar på 
enkelte styremøter.

Pedagogisk leder Rita Nordahl Johansen er barnehagens realfagskontakt og 
har jevnlige møter i kommunens nettverk. Rita har også hovedansvaret for 
planlegging, gjennomføring og evaluering av opplegg for førskolebarna.

Barnehagen fungerer som læringsarena for studenter, lærling og elever i 
praksis. Torill Svee vil i år være veileder for en lærling. Barnehagen har  
partneravtale med Plan for Høgskolen Innlandet og tar imot studenter i  
barnehagelærerutdanning. Randi E. Braaten og Linda M. Støen tar begge 
imot studenter.

En stor andel av personalet har fullført 1,5 kursdag i regi av Lions i oppleg-
get «Det er mitt valg». Dette har også vært barnehagens satsningsområde 
tidligere år. Arbeidsmetodene som er grunnleggende for «Mitt valg» behol-
des, da med fokus på sosialt samspill, barns egne følelser, det å respektere 
hverandre, gi barn gode modeller for samspill og konfliktløsning, ha barnets 
egenverdi i fokus og gi støtte i henhold til barnets individuelle ståsted.

Grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse v/Eidsvoll kommune – er 
implementert i personalgruppen som et faglig fundament. Den er arbeidet 
med gjennom flere år.

FAGKOMPETANSE I PERSONALGRUPPEN

1. Barnehagens verdigrunnlag. 
«Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og annerkjen-
nelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i felleskapet er viktige 
verdier som skal gjenspeiles i barnehagen». Dette er et viktig område for 
barnehagen som skal være i fokus.

2. Ansvar og roller.
3. Barnehagens formal og innhold. 

«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet 
og barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skapergle-
de, undring og utforskertrang».

4. Barns medvirkning. 
«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrette-
legge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, 
individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som 
kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for 
sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp 
alle barns ulike uttrykk og behov. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i 
samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates  
et ansvar de ikke er rustet til å ta.».

5. Samarbeid mellom hjem og barnehage.
6. Overganger.
7. Barnehagen som pedagogisk virksomhet.
8. Barnehagens arbeidsmåter.

Du finner «Rammeplanen for barnehagen» på www.udir.no 

HOVEDOVERSKRIFTER I RAMMEPLANEN
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Lov om barnehager:
§ 1 – formål: «Barnehagen skal i nær forståelse og i samarbeid […] ». (se s.2)

Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens virksomhet fastsetter 
at foreldrene skal ha medinnflytelse på barnehagens innhold. Barnehagen 
er et supplement til hjemmet og skal bistå hjemmet i deres omsorgs- og 
danningsoppgaver. 

Barnehagen har en kontinuerlig dialog mellom foreldre og personale ved 
daglig levering og henting av barn. På ettermiddagen gjør vi så godt vi kan
 for at alle skal få en personlig tilbakemelding om sitt barn. Ved hendelser 
som avviker fra det daglige, skal foreldre ha beskjed. 

Foreldre og personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. 
Daglig samarbeid bør bygges på gjensidig åpenhet og tillit for å ivareta 
barnets beste. 

FORELDRESAMARBEID 

Samarbeid mellom foreldre og barnehage i forkant, avklaring av avdelings-
bytte. Det er fast rutine at voksne tar med barnet på besøk til ny avdeling 
jevnlig i god tid før bytte. 

Overføringsinformasjon mellom pedagogene på avdelingene, samt foreldre-
samtale på ny avdeling. Personalet på avdelingen som barnet har gått på 
skal være oppmerksomme på at barnet vil kunne trenge til støtte og et trygt 
fang i overgangen til ny avdeling.

BYTTE AV AVDELING 

Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barnets 
overgang fra barnehage til første klasse og evt SFO. Dette skal skje i nært 
samarbeid med barnets hjem. All informasjon som overføres skal være til 
barnets beste. 

Skjemaet «Samarbeid og sammenheng barnehage til skole» ligger på 
www.eidsvoll.kommune.no under fanen «barnehage». Den kan være grei å 
laste ned/skrive ut. Her vil også foreldre finne informasjon om tiltaksplanene 
for overgang barnehage og skole 2018/2019.

SAMARBEID OG SAMMENHENG 
BARNEHAGE OG SKOLE

FORA FOR FORELDRESAMARBEID

Startsamtale:
Første samtale med foreldrene skjer innen 10 dager etter oppstart. 
Det gis ut skjema før samtalen.

Foreldresamtale: Tilbys to ganger pr. år, samt ellers ved behov.

Avslutningssamtale 
før skolestart:

Siste foreldresamtale gjennomføres i mars/april.  
Skjemaet «Informasjon om skolestarteren» fylles ut. 

Foreldremøter:
Invitasjon fra barnehagen minst to ganger pr år.
Foreldrerådsmøte er et møte for alle foreldre, der det bla velges 
representanter til FAU. (Bruker foreldremøte på høsten til dette)

Samarbeidsutvalget 
(SU):

Lovbestemt forum som har uttalerett i saker som angår barne- 
hagens drift. Representanter for foreldre (2 fra FAU), personale (2) 
og eier (1). 

FAU: Utvalget består av representanter fra alle avdelinger.
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Samarbeid mellom foreldre og barnehage skal ha fokus på at barnet skal 
få en trygg og god start, og få en så god tilknytning til de voksne på avde-
lingen som mulig. Det er barnet som bestemmer hvor lang tid det trenger 
før det føler en god trygghet, men barnehagen legger til rette for en tett 
oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygg-
het i barnehagen. 

De første dagene i barnehagen må foreldrene være til stede sammen med 
barnet for å oppleve trygghet ved å være på et nytt og ukjent sted. Den 
første dagen er besøket på ca 2 timer for de yngste og ca 3 timer for de 
litt eldre,. Det avtales mellom personal og foreldre prosessen videre med 
hensyn til det enkelte barn. Oppstartssamtale foregår med foreldrene innen 
10 dager etter oppstart. Her gis det gjensidig. 

Informasjon for å sikre en best mulig kvalitet for barnet. 

1. VURDERING MED BARNS MEDVIRKNING – UTVIKLINGSARBEID 
VOKSENROLLEN MED FOKUS PÅ TILSTEDEVÆRELSE I UTELEK OG UTETID:
Tid: Oktober/november 2018
Ansvar: Pedagoger på avdelingene: Vår, Sommer, Høst og Vinter 
Hvordan: Voksne etterspør barns opplevelse av voksnes tilstedeværelse  
er i uteleken og utetiden. Det stilles åpne spørsmål som ikke er ledende. 
Mål: Justere/endre praksis ved tilstedeværelse for kvalitetssikring før  
avslutning på den delen av utviklingsarbeidet. 

2. FORELDREUNDERSØKELSE – UDIR
Tid: November 2018 
Ansvar for igangsetting og informasjon ut til foreldre: Styrer                       
Vurdering/evaluering av egen praksis foregår kontinuerlig. 
Dette er faste punkter som allerede er planlagt utført. 

SAMARBEID VED «BLI KJENT» PERIODEN VED 
OPPSTART I BARNEHAGEN, SAMT VED  
OVERFLYTTING TIL ANNEN AVDELING 

PLAN FOR VURDERING AV UTVIKLINGSARBEIDET

Barnehagen hadde i november 2017 en foreldreundersøkelse (mal fra Udir). 
Foreldrene har bidratt i å finne forbedringsområder og bevaringsområder.
Lav deltagelse

Tiltak for forbedring bla: 
- Informasjon 
- Barns medvirkning

Turer, juleverksted, foreldrekaffe, dugnader, sommerfest mv gir hyggelig  
samvær og kan være med på å skape en ramme for medinnflytelse på 
barnehagens innhold. 

Barnehagen har også et aktivt FAU, som bidrar positivt med loddsalg og 
dugnad, samt at de dekker innkjøp av russeluer til rosarussen. 

FORELDREUNDERSØKELSE
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06.45: Barnehagen åpner

Ca. 07.45: Medbrakt frokost
                Barn som kommer tidlig kan få spise noe

Ca. 08.15: Lek, sosialt samspill, barns medvirkning (inne/ute)

Ca. 09.30–10.00: Organisert aktivitet, barns medvirkning

Ca. 11.00/11.30 Lunsj

Ca. 12.00: Utelek, organisert aktivitet

Ca. 14.00/14.30 Ettermiddagsmat.  
  Barna serveres knekkebrød/brød/frukt/grønnsaker

16.45: Barnehagen stenger

BARNEHAGENS DAGSRYTME

Barnet i Stensby barnehage skal møtes med forståelse og støtte i enhver 
situasjon som berører barnet. 

Det betyr at det forventes at alle voksne i barnehagen: 
- deltar aktivt og er tilstedeværende
- gir rom for medvirkning,
- er anerkjennende,
- er engasjert
- respekterer barnet og andre voksne
- Snakker med barnet og gir omsorg.

Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet. Omsorg har verdi i 
seg selv. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og 
er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. 

Barnet i Stensby barnehage skal gis muligheter til å ta egne valg, ut fra 
individuelt ståsted, alder, egne tanker, følelser og verdier. 

Det betyr at barnet må oppleve at det er en ressurs i seg selv. Det skal ses, 
høres og få anerkjennelse for den det er og få respekt for egne intensjoner 
og opplevelsesverden.

Mer konkrete arbeidsmetoder for voksne og mål for barnet er beskrevet litt 
lenger ut i planen.

VOKSENROLLEN OG OMSORG
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Realfag med fokus på bærekraftig utvikling

Verdiområder i Rammeplanen «Bærekraftig utvikling» og «Livsmestring og 
helse» faller naturlig inn i barnehagens satsningsområde, Barnet skal lære 
å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi ønsker å gi en begynnende 
grunnholdning til hva vi kan gjøre for ta vare på naturen og hva som kan skje 
om vi ikke behandler den bra. 

Mål for barna:
• Vi ønsker at barna skal få en begynnende kjennskap til å ta vare på 

naturen og miljøet vårt.
• Vi ønsker at barna skal oppleve gode holdninger til gjenbruk av  

materialer vi har anskaffet oss. Låne og gi tilbake.

Mål for personalet:
• Personalet skal opparbeide seg kunnskaper i forhold til bruk av og  

lære om temaer i naturen sammen med barna
• Personalet skal ha et bevist forhold til RAMMEPLANEN om  

bærekraftig utvikling

Mål for foreldrene:
• Etterstrebe å bistå personalet til å skape gode holdninger til barna til  

å ta vare på naturen og miljøet vårt.

Eidsvoll kommune er med i en nasjonal realfagsatsing og har gjennom et 
realfagsnettverk laget en strategiplan som er politisk forankret og vedtatt. 

Nettverket består av en ressursperson/realfagsansvarlig fra hver av alle 
skolene, alle barnehagene, den kommunale PPT og Eidsvoll videregående 
skole. Barnehagene har som prosessmål å øke motivasjonen og mestring 
hos alle barna innenfor realfaglige hovedområder, samt å øke og imøte-
komme nysgjerrighet og undring hos barna. Prosjektet startet august 2016 
og er planlagt å holde på til 2018/2019.

I barnehagen er realfag i hovedsak forankret i fagområdene, antall rom og 
form, og natur, miljø og teknologi. Barn har en naturlig interesse for realfag 
og allerede i barnehagen er de vitebegjærlige, nysgjerrige og utforsker om-
givelsene. Vi har i Stensby barnehage jobbet med realfag avdelingsvis og 
i fellesskap gjennom turer, forskerdager, i personalgruppen, og på individ 
og systemnivå. Mye av arbeidet har bestått i holdningsskapende og kom-
petanseutviklende erfaringer. Hvordan vi møter barna med med undring 
og nysgjerrighet. Stiller de rette spørsmålene til rett tid. Vi vil i år bruke de 
forskjellige temaene vi hadde på forskerdagene i et års-hjul. 

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDE

REALFAG
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September/oktober: Foreldremøte i barnehagen: Info om overgangsrutiner 
og opplegg. Førskolegruppe blir kjent med hverandre som gruppe. Tur til 
Ninabben i september. Starte opp med trampoline i september/oktober.

November: Innmelding grunnskolen, skolen sender digitalt innskrivnings- 
skjema til foreldrene. Tur til skolen og gymsalen.

Desember: Tur til skolen og gymsalen.

Januar/februar: Tur til skolen og gymsalen. Tur til Mistberget.

Mars/april: Tur til skolen og gymsalen. Møte fadderklassen.

Mai: Tur til skolen og kanskje delta på skolens talentiade. Bli kjent dager  
på skolen i uke. Tur til Eidsvollsbygningen. Rosarussfest i barnehagen.

Juni: Sommerfest.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling. 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanis-
tisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på 
åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som 
kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneske-
rettighetene. 

Vi voksne skal se og møte barna som autonome enkeltindivider ved å vise 
dem tillit, respekt og omsorg. Vi skal gi barna muligheter til å erfare og 
oppleve felleskap med andre barn gjennom felles aktiviteter og samlings-
stunder. 

Ved å sette av tid i månedsplanen skal leken ha en sentral plass i hver- 
dagen. Vi markerer ulike årsfester som er representativ for barnegruppen.

Aktivitetene i barnehagen skal bidra til progresjon til barna. Barna skal 
oppleve at hvert barnehageår innebærer nye opplevelser og erfaringer, 
samtidig som noe gjentar seg. Barnehagen skal gi barna opplevelser som 
skaper mestring, tilpasset deres alder, modenhet og individuelle utvikling.
Vi har delt arbeidet med fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på 
å synliggjøre en tenkt progresjon.                                 

Det betyr imidlertid IKKE at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe 
og slutter å arbeide med disse områdene etter hvert som barnet blir eldre.
Arbeidet vårt vil, så langt det er mulig, tilpasses det enkelte barn. Progre-
sjonen skal følge barnet!

Progresjonsplanen er laget med utgangspunkt i hva Rammeplanen sier om 
barnehagens innhold. Den enkelte avdeling utarbeider sine planer med 
utgangspunkt i Rammeplanen og progresjonsplanen. Sammen vil disse gi 
en god beskrivelse av hva barnehagen gir barna av innhold, utfordringer 
og opplevelser.

ÅRSHJUL FOR FØRSKOLEGRUPPEN / 
PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE

DANNING

PROGRESJONSPLAN 
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PROGRESJONSPLAN 

KOMMUNIKASJONSPRÅK, TEKST

Fagområde 1–2 ÅR 2–3 ÅR 3–4 ÅR 5–6 ÅR

Tidlig og god språkstimulering 
er en viktig del av barnehagens 
innhold.

Kommunikasjon foregår et vek-
selspill mellom å motta og tolke 
et budskap og å selv væreav-
sender av et budskap.

Å få varierte og rike erfaring- 
er er avgjørende for å forstå 
begreper.

Rim, regler og sanger

Enkel dramatisering 

Billedbøker og pekebøker lett 
tilgjengelig for barna på 
avdelingen               

Oppleve glede ved å bli lest 
for

Aktiv bruk av språk – verbalt 
og nonverbalt

Gjensidig samhandling

Rim, regler og sanger

Høytlesning fra bøker og 
fortelling av eventyr

Dramatisering og bruk av 
flanellograf

Bruke bilder, fortelle hva en ser, 
opplevelser knyttet til bildet

Kjenne igjen sitt eget navn 
på for eksempel plassen sin

Førstehåndserfaring med tall 
og bokstaver.

Aktiv bruk av ord og 
beskrivelse av handling

Øve på viktige «nøkkelset-
ninger» som «vil du leke med 
meg?», lytte til lyder

Kunne holde oppmerksomheten 
i kortere periode

2–3-ordsytringer med forståelig 
artikulasjon

Lytte til og gjenkjenne lyder

Lytte til hverandre. Vente på tur

Høytlesing fra billedbøker og 
eventyr

Rim og regler, lek med språket

Bruke preposisjoner, adjektiv, 
overbegrep og fargenavn

Språkleker – lytteaktiviteter, 
«kims lek», bruk av taktil sans 
og «lydleker» med rim

Fortelle noe for en liten gruppe

Øve på å løse konflikter o.l 
ved bruk av ord og samtale

Kunne sitte i ro en periode når 
det blir forventet

Bruke setninger på inntil 4 ord 
i riktig rekkefølge. 

Bruk av språkleker og 
«Språksprell».

Lek med bokstaver, tall og 
grunnleggende begreper

Gi barna kjennskap til alfabetet 
og skrevet tekst.

Øve på å skrive navnet sitt 
og lekeskriving, blyantgrep

Høytlesing 

Uttrykke seg muntlig i gruppe 
og en til en

Oppmuntre til å fortelle om 
opplevelser og erfaringer, 
og sette ord på følelser og 
meninger

Presentere noe for de andre i 
barnegruppa, f.eks tegninger, 
leker

Samarbeid med voksne om 
skriving av beskjeder, huske-
lapper o.l

Bruk av IKT- finne informasjon, 
skrive navnet sitt på tastatur, 
Ipad
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KROPP, BEVEGELSE, HELSE

Fagområde 1–2 ÅR 2–3 ÅR 3–4 ÅR 5–6 ÅR

Gjennom kroppslig aktivitet 
lærer barn verden og seg selv 
å kjenne.

Lek og bevegelsesglede ute 
og inne, grunnleggende 
bevegelser

Tumlelek, lek med ball, puter 
og madrasser

Turer i nærmiljøet, bevege seg 
på ulike underlag

Ute i frisk luft hver dag

Bruke puslespill med store 
knotter, duploklosser og 
«puttekasse»

Utvikle et positivt forhold til 
mat og måltider, aktiv 
deltakelse ved måltidene

Bli kjent med egen kropp og 
herunder også behovet for å 
hvile

Stellesituasjonen skal oppleves 
positivt og barna er delaktige. 

Benevne navn på kroppsdeler 
og benevnelser for hva vi kler 
på oss

Øve på grunnleggende 
bevegelser som f.eks rulle, 
og hoppe.

Lek med ball

Turer i nærmiljøet, gå i ulendt 
terreng

Kroppsdeler – hva bruker vi de 
forskjellige kroppdelene til? 

Bevegelsessanger

Selvstendighetstrening

Påkledning

Førstehåndserfaring med å 
klippe/lime

Vaske fingrene selv før mat

Øve på å helle melk selv, 
delta i bakeaktiviteter og 
matlaging

Dotrening.

Bruk av puslespill og 
byggeklosser av ulik slag

Bruke kroppen aktivt både 
inne og ute i naturen og 
oppleve glede ved det. 

Nye utfordringer ved å gå 
på lengre turer.

Få erfaring med uteaktiviteter i 
alle årstidene

Forskjellige aktiviteter, følge 
instruksjoner f.eks gjennomføre 
hinderløype, enkle regelleker.

Finmotoriske akt. som f. eks 
klipping, liming, perling osv.

Gode matvaner

Selvstendighetstrening – av og 
på kledning, lære gode rutiner 
i forhold til håndvask og 
personlig hygiene

Gode erfaringer med å være 
ute i naturen og med å utfordre 
seg selv fysisk, f.eks klatre og 
balansere

Gå på lengre, glade turer og 
få kjennskap til nærområdet 
jmf turprosedyre

Beherske av- og påkledning 
og holde orden i egne klær

Selvstendighetstrening.

Kjenne til elementer i et sunt 
kosthold.

Tørre å smake på ny og ukjent 
mat

Ha et forhold til personlig 
hygiene

PROGRESJONSPLAN 
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KUNST, KULTUR, KREATIVITET

Fagområde 1–2 ÅR 2–3 ÅR 3–4 ÅR 5–6 ÅR

Gjennom rike erfaringer med 
kunst, kultur og estetikk vil 
barn få et mangfold av mulig-
heterfor sansing, opplevelse, 
eksperimentering, skapende 
virksomhet, tenkning og 
kommunikasjon.

Gjøre barna kjent med å 
bruke tegneblyanter, 
malerpensel, fingermaling

Forme i sand og snø

Førstehåndserfaringer med 
instrumenter

Legge til rette for utvikling av 
fantasi og skaperglede

Spille musikk og legge til rette 
for dans og bevegelsesglede

Navn på farger 

Prøve forskjellige instrumenter

Bord- og skyggeteater, enkel 
dramatisering

Bruke forskjellige maleteknikker

Bruke materiell til 3. dimen-
sjonale uttrykk f.eks leire og 
trolldeig

Gruppefellesskap gjennom 
felles erfaringer og opplevelser

Formingsaktiviteter som f.eks 
tegning, maling, veving

Sanger, bevegelsessanger

Spille på instrumenter

Lytte, danse og bevege seg til 
musikk

Dramatisere enkle fortellinger

Lytte til eventyr og bøker

Få øvelse i å bruke fantasi og 
kreativitet gjennom skapende 
virksomhet og den frie leken/
rollelek

Gi barna et forhold til kunst 
og kultur gjennom besøk på 
utstillinger, teater osv

Jobbe målrettet mot å ha et 
adekvat blyantbegrep

Kjennskap til å blande og 
bruke primærfargene i 
skapende arbeid

Male på ulikt materiell

Ha et kreativt forhold til 
musikk og tekst gjennom for 
eksempel å skape egne 
sanger og fortellinger, 
stimulere til kreativitet og
fantasi ut i fra egne 
forutsetninger

Kjenne igjen følelsesuttrykk i 
musikk, drama og kunst

Tørre å stå frem i gruppa, 
presentere noe barnet er stolt 
av å mestre

PROGRESJONSPLAN 
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NATUR, MILJØ, TEKNIKK

Fagområde 1–2 ÅR 2–3 ÅR 3–4 ÅR 5–6 ÅR

«Naturen gir mangfold av
opplevelser og aktiviteter til 
alle årstider og i all slags vær.

Naturen er en kilde til skjønn-
hetsopplevelser og gir inspira-
sjon til estetiske utrykk.»

Gå tur i nærområdet. Se på 
bilder av kjente dyr og bli 
kjent med hvilke lyder de lager

Oppleve glede ved å være ute 
i ulikt vær og ulike årstider

Utforske barnehagens 
uteområde

Turer i nærmiljøet

Studere hva vi finner på bak-
ken, i skogen, osv. og bruke 
materialet som inspirasjon til 
estetiske uttrykk

Lære navn på noen vanlige 
innsekter og dyr

Lære seg gode holdninger og 
respekt for naturen

Oppleve undring over naturens 
mangfoldighet
Kjennskap til forskjellige årsti
der.

Sortere søppel

Være med på diverse gjøremål 
som å vaske, rydde, bake brød

Lære om skiftningene i naturen 
gjennom årstidenes gang

Studere/iaktta ting i naturen 
f.eks. planter, insekter, fugler 
osv

Studere været, temperatur, 
snødybde o.l.

Snakke om hvilken dag, 
måned osv

Få kjennskap til bruk av 
tekniske hjelpemidler som 
f.eks kjøkkenmaskin, cd-spiller, 
datamaskin, Ipad, tekniske 
leker og lære hvordan teknikk 
kan brukes i lek og hverdagsliv.

Fakta om ville dyr og bonde-
gårdsdyr

Brannvern

Vite hvordan vi ferdes i naturen

Kunne kle seg etter været

Kjenne igjen former ute i 
naturen

Kjenne navn på de vanligste 
trær og planter i nærmiljøet

Utvikle ferdigheter i bruk av 
digitale verktøy, fotoapparat

Få erfaringer med naturfagene 
fysikk, kjemi og biologi, 
stimulere nysgjerrighet og 
forskerglede

Begynnende forståelse for 
begrepet «bærekraftig 
utvikling» (kjærlighet til 
naturen, forståelse for 
samspillet i naturen og 
mellom mennesker og natur)

Fotosyntesen

Brannvern

PROGRESJONSPLAN 
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ETIKK, RELIGION, FILOSOFI

Fagområde 1–2 ÅR 2–3 ÅR 3–4 ÅR 5–6 ÅR

«Etikk, religion og filosofi er 
med på å forme måter å opp-
fatte verden og mennesker på,
og verdier og holdninger»

Empati, det å være god mot 
andre, og begrepene lei seg, 
glad og sint

Oppleve seg sett, hørt og 
forstått

«Min og din»

Synge bordvers

Markere høytider

Kjenne igjen følelser 

Undre seg over følelses-uttrykk

Forhandle, dele og forholde 
seg til konfliktløsning

Turtaking

Finne glede i samvær og 
samspill med andre barn

Øve på å si takk for maten

Oppleve medinnflytelse i 
barnehagen

Markere høytider

Respektere andre

Se egne og andres følelser og 
behov, hjelpe hverandre

Si positive ting til hverandre
Hevde seg selv og sine egne 
behov

Utvikle evne til å løse konflikter

Få innsikt i andre kulturer

Utvikle evne til å stille spørsmål, 
resonnere og å undre seg

Rom for samspill

Gi barna kjennskap til høytider 
og tradisjoner

Besøk av presten

Kunne uttrykke tanker/spørsmål 
og være nysgjerrig på livet

Føre enkel samtale om etiske 
leveregler, respekt og toleranse

Respektere og akseptere 
mangfold

Ha klare forventninger om å 
bli sett, hørt og forstått av
omgivelsene

Begynnende forståelse for den 
enkeltes rettigheter og likeverd, 
menneskerettighetene

Kjenne til at alle mennesker er 
forskjellige og har forskjellige 
forutsetninger, og vise respekt 
for det

Gi barna kjennskap til høytider 
og tradisjoner

Besøke kirken og besøk av 
presten

PROGRESJONSPLAN 
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN

Fagområde 1–2 ÅR 2–3 ÅR 3–4 ÅR 5–6 ÅR

Styrke kunnskap om og 
tilknytning til lokalsamfunnet, 
natur, kunst og kultur, 
arbeidsliv, tradisjoner og 
levesett.

Bli kjent med seg selv og 
barnehagen

Turer i nærområdet

Opprop hvem er i barnehagen 
i dag, navnesanger

Skape tilhørighet til hverandre 
som gruppe

Lære navn på barn og voksne i 
barnehagen

Enkle oppgaver som å legge 
ting i hylla, rydde etter maten

Bli kjent med området rundt 
barnehagen

Lære navn på barnehagen

Utvikle samhold

Utvikle gruppefølelse gjennom 
samlingsstunder og andre 
aktiviteter

Hjelpe til med enkle oppgaver, 
rydde, sette på tralla- å bidra 
til fellesskapet ved å «hjelpe til»

Lære navn på hvor vi bor

Erfare at de selv og andre er 
med på å påvirke og at alle 
er viktig for fellesskapet

Erfare at egne handlinger 
kan påvirke andre

Lære å inkludere andre

Lære om årstider, måneder 
og dager

Rydde leker 

Stille spørsmål, samtale og 
filosofere rundt naturopplevelser

Bruke sansene til å utforske 
nærmiljøet og verden omkring 
oss

Vite hvor en selv bor og kunne 
gateadressen sin

Ha hørt norske og samiske 
eventyr og fortellinger

Bli kjent med lokalkultur 

Fest i barnehagen

PROGRESJONSPLAN 
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ANTALL, ROM, FORM

Fagområde 1–2 ÅR 2–3 ÅR 3–4 ÅR 5–6 ÅR

Gjennom lek, eksperimentering 
og hverdagsaktiviteter utvikler 
barna sin matematiske kompe-
tanse.

Ved å bruke førstehåndser-
faring gjør vi barna kjent 
med begrepene stor og liten 
Eks. stor og liten ball, stor ku 
og liten kalv.

Enkle puslespill

Putteboks (riktig form til riktig 
hull)

Bli kjent med former

Bygge med duplo og store 
klosser

Peketelle

Øve på å telle til ti

Sortere former

Snakke om likheter og ulikheter, 
for eksempel større, mindre, 
høyere, kortere osv.

Få interesse for matematikk i 
hverdags-livet, dekke på tralla, 
dekke bord, hvor mange er vi 
her i dag osv.

Øve på å telle gjenstander, 
barn osv

Bli kjent med tall

Bli kjent med matematiske 
begreper som trekant, sirkel 
osv.

Utforske former og mønstere

Lære preposisjoner som over, 
under, oppå, ved siden av

Bygge med klosser, konstruks-
jonslek

Spille spill, lære enkle regler

Kjenne igjen de vanligste 
fargene og vite hva de heter

Erfare bruk av måleenheter i 
hverdagen

Ha kjennskap til tallrekken og 
enkle regnestrategier

Kjenne til ukedagene, måneder 
og de forskjellige årstidene

Kjenne til klokka og tid

Kopiere og lage mønster

Kjenne til motsatte begreper 
som størst – minst, yngst – eldst 
osv

Sortere ting i kategorier

Bli kjent med måleenheter som 
meter, cm, grader, liter osv. og 
bruke ulike måleredskaper som 
termometer, måleband osv

Kunne orientere seg i enkle 
kart, eks skattejakt

Trampoline-hefte

PROGRESJONSPLAN 
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Vi jobber for at de skal kunne 1–2 ÅRINGENE 3–4 ÅRINGENE 5–6 ÅRINGENE

LEK

Å leke er et mål i seg selv

Lek = læring

Vise interesse og nysgjerrighet

Utforske og oppleve (sanselek) ut ifra
egne forutsetninger

Parallell-lek- leke ved siden av hverandre

Følge opp initiativ fra barn og voksne, 
oppleve glede og mestring

Konstruksjonslek, eks bygge tårn av 
klosser

Forstå å vente på tur

Ikke stenge ute i lek

Mestre rolleleken ved å kunne forholde 
seg til lekesignalene, og delta over tid

Kunne drive leken videre og ta imot 
impulser fra andre, lede og la seg lede

Kunne delta i regelleker og takle det å 
tape

SOSIALT

SAMSPILL

Takle å være i en større 
barnegruppe

Være med å trøste og vise omsorg

Begynnende turtaking (bytte 
på å bestemme og ta initiativet)

Snakke i stedet for å være fysisk

Be voksne om hjelp når det trengs

Vise omsorg for andre

Svare på enkle spørsmål

Innlede positiv samhandling med andre, 
samarbeid

Begynnende forståelse for 
konsekvenser for egne handlinger

Ikke stenge ute i lek

Forsøke å løse konflikter uten voksne

Akseptere at egne ønsker ikke alltid blir 
oppfylt

Hjelpe andre barn, respektere og 
samarbeide

Lytte til andre barn, og vente på tur i 
samling

DANNING Være en del av felleskapet og vise 
solidaritet

Tørre å hevde seg selv, delta i utforskende 
samtale hvor åpne spørsmål blir stilt.

Komme med egne meninger og utvikle 
kritisk tenkning

PROGRESJONSPLAN 
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Vi jobber for at de skal kunne 1–2 ÅRINGENE 3–4 ÅRINGENE 5–6 ÅRINGENE

Selvstendighet i 
hverdagsaktiviteter

Vise interesse for å spise og drikke selv

Ta på enkle plagg (2-åringen)

Gå på do selv

Kunne kle på seg mesteparten selv – gis 
god tid 

Kjenne forskjell på kaldt og varmt

Fortelle hva de vil ha på maten og klare å 
smøre på selv

Oppleve at mestring gir god selvfølelse

Tørke seg selv på do

Selv ta en del av ansvaret hva de skal ha 
på seg av klær, kjennskap til vær og årsti-
der, kjenne om de er våte eller kalde

Kle av og på yttertøy og kneppe knapper

Kan dra strikken på dressen over skoene

Selvstendig ved måltidene

Oppleve at mestring gir god selvfølelse

Barns medbestemmelse De voksne må ned på golvet og se hva 
barna holder på med

Tolke barns uttrykk- kroppsspråk, mimikk

Barna skal kunne ta valg og forstå konse-
kvensene av det

Føle at de har innflytelse på barnehage-
hverdagen

Barnas initiativ, utforskertrang, og interes-
se skal være med på å bestemme tema/ 
innhold og utviklingen av ulike prosjekter

Oppleve at personalet har god dialog med 
foreldrene med fokus på barnets beste

Barna skal kunne ta valg og forstå konse-
kvensene av det

Føle at de har innflytelse på barnehage-
hverdagen

Barnas initiativ, utforskertrang, og interesse 
skal være med på å bestemme tema/inn-
hold og utviklingen av ulike prosjekter

Oppleve at personalet har god kontakt 
og dialog med foreldrene med fokus på 
barnets beste

PROGRESJONSPLAN 
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AUGUST 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Velkommen til nytt barnehageår 2018/2019! 

• Velkommen tilbake etter ferien! 
• Vi ønsker alle barn velkommen til Stensby barnehage! 
• I august har vi fokus på å bli kjent med hverandre, ny avdeling og barnehagen. 

 

 

Utviklingsarbeid: 

Barnehagen har siden november 2017 hatt et 
utviklingsarbeid med fokus på voksenrollen i uteleken hvor 
de voksne har måtte reflektere over sin egen deltagelse og 
finne egne mål å jobbe med. 

Innhold: 

• Tilvenning/ tilknytning og bli kjent med hverandre 
• Øve inn rutiner 
• Bruke mye tid på å leke og være sammen 
• Være mye ute 
• Følge opp kjøkkenhagen vår ute og fordele ansvar 
• Lære oss ord/ begreper og tradisjoner innenfor nasjonaliteter og kulturer 

som representert i barnehagen- fokus på inkludering og mangfold 
• Meg og familien min 

 
Mål: 

Barna skal 

• Bli kjent med seg selv sammen med andre, og barnehagen 
• Skape trygghet i barnehagen for store og små, foreldre og barn. 
• Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet 
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AUGUST August 

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
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Planleggingsdag 
Barnehagen er 
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27 28 
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29 30 
Lederteam  
kl. 9.00 

31 

Vurdering:  
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering: 
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre

HUSK!
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SEPTEMBER / OKTOBER  

Innhold: 

• Øve inn rutiner 
• Bli godt kjent og bli trygg i barnehagen, både ute og inne 
• Bli bedre kjent med hverandre og barnehagen. For mange er 

barnehagen er ny tilværelse. 
• Gå småturer rundt i nærmiljøet vårt 
• Innhøsting i kjøkkenhagen vår 
• Oppstart med førskolegruppe for skolestarterne våre 
• Oppstart gruppe for 2014-barna 
• Synliggjøre naturfenomenet LUFT og reflektere sammen med 

barna om sammenhenger rundt dette. 
• Brannvernuke i uke 38 
• FN/Forut i oktober måned 

Mål: 

Barna skal 
• bli kjent med seg selv, barnehagen og nærmiljøet vårt 
• oppleve trygghet i barnehagen 
• oppleve bevisst voksenbruk av lek som læringsarena 
• øke den sosiale kompetansen ved at voksne aktivt skaper gode 

og trygge opplevelser 
• få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av 

naturen, og utvikle respekt og begynnende forståelse for 
hvordan de kan ta vare på naturen, bruke og ikke forbruke 

• bli og forbli nysgjerrige, utfordres til refleksjon og inviteres med 
i utforskende samtaler 

• lære om brannvern og hva vi må passe på for at det ikke skal bli 
brann i barnehagen eller hjemme 

• bli kjent med 110 og lære hva vi gjør når brannalarmen går 
• vise respekt og toleranse for alle mennesker og lære om 

ulikheter 
• få begynnende kjennskap til betydningen av 

menneskerettighetene 
 

Gi oss gjerne beskjed dersom ditt barn skal ha fri i skolens 
høstferie J 

SEPTEMBER/OKTOBER
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SEPTEMBER September 

 

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

 
36 
 
  

3 
Ønsker ny 
styrer  
Ellen Knudsen 
velkommen. 
 
Personalmøte 

4 
Førskole  
kl. 9.30 

5 6 
Team-møte 
H/V kl. 9 –10       
Team-møte 
V/S kl. 12-13 

7 

 
37 

10 
-13 og -14 
barna skal på 
utstilling på 
Mjøssamlingene

11 
Førskole  
kl. 9.30 

12 13 
Avdelingsmøte 
H kl. 9 – 10 
Avdelingsmøte 
V kl. 12 - 13 

14 

 
 
38 
 

17 

Brannvernuke 

18 
Førskole  
kl. 9.30 

19 20 

Lederteam  
Kl. 9 

 

21 

 
39 
 
 

24 
 
 
 
 
 

 

25      
Førskole  
kl. 9.30 

Foreldremøte 
kl. 18-20.30 

26 27 
Avdelingsmøte 
H kl. 9 – 10 

Avdelingsmøte 
V Kl. 12 - 13 

28 

Vurdering:  
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering: 
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre

HUSK!

21 21



SEPTEMBER / OKTOBER  

Innhold: 

• Øve inn rutiner 
• Bli godt kjent og bli trygg i barnehagen, både ute og inne 
• Bli bedre kjent med hverandre og barnehagen. For mange er 

barnehagen er ny tilværelse. 
• Gå småturer rundt i nærmiljøet vårt 
• Innhøsting i kjøkkenhagen vår 
• Oppstart med førskolegruppe for skolestarterne våre 
• Oppstart gruppe for 2014-barna 
• Synliggjøre naturfenomenet LUFT og reflektere sammen med 

barna om sammenhenger rundt dette. 
• Brannvernuke i uke 38 
• FN/Forut i oktober måned 

Mål: 

Barna skal 
• bli kjent med seg selv, barnehagen og nærmiljøet vårt 
• oppleve trygghet i barnehagen 
• oppleve bevisst voksenbruk av lek som læringsarena 
• øke den sosiale kompetansen ved at voksne aktivt skaper gode 

og trygge opplevelser 
• få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av 

naturen, og utvikle respekt og begynnende forståelse for 
hvordan de kan ta vare på naturen, bruke og ikke forbruke 

• bli og forbli nysgjerrige, utfordres til refleksjon og inviteres med 
i utforskende samtaler 

• lære om brannvern og hva vi må passe på for at det ikke skal bli 
brann i barnehagen eller hjemme 

• bli kjent med 110 og lære hva vi gjør når brannalarmen går 
• vise respekt og toleranse for alle mennesker og lære om 

ulikheter 
• få begynnende kjennskap til betydningen av 

menneskerettighetene 
 

Gi oss gjerne beskjed dersom ditt barn skal ha fri i skolens 
høstferie J 

SEPTEMBER/OKTOBER

SEPTEMBER / OKTOBER  

Innhold: 

• Øve inn rutiner 
• Bli godt kjent og bli trygg i barnehagen, både ute og inne 
• Bli bedre kjent med hverandre og barnehagen. For mange er 

barnehagen er ny tilværelse. 
• Gå småturer rundt i nærmiljøet vårt 
• Innhøsting i kjøkkenhagen vår 
• Oppstart med førskolegruppe for skolestarterne våre 
• Oppstart gruppe for 2014-barna 
• Synliggjøre naturfenomenet LUFT og reflektere sammen med 

barna om sammenhenger rundt dette. 
• Brannvernuke i uke 38 
• FN/Forut i oktober måned 

Mål: 

Barna skal 
• bli kjent med seg selv, barnehagen og nærmiljøet vårt 
• oppleve trygghet i barnehagen 
• oppleve bevisst voksenbruk av lek som læringsarena 
• øke den sosiale kompetansen ved at voksne aktivt skaper gode 

og trygge opplevelser 
• få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av 

naturen, og utvikle respekt og begynnende forståelse for 
hvordan de kan ta vare på naturen, bruke og ikke forbruke 

• bli og forbli nysgjerrige, utfordres til refleksjon og inviteres med 
i utforskende samtaler 

• lære om brannvern og hva vi må passe på for at det ikke skal bli 
brann i barnehagen eller hjemme 

• bli kjent med 110 og lære hva vi gjør når brannalarmen går 
• vise respekt og toleranse for alle mennesker og lære om 

ulikheter 
• få begynnende kjennskap til betydningen av 

menneskerettighetene 
 

Gi oss gjerne beskjed dersom ditt barn skal ha fri i skolens 
høstferie J 

SEPTEMBER / OKTOBER  

Innhold: 

• Øve inn rutiner 
• Bli godt kjent og bli trygg i barnehagen, både ute og inne 
• Bli bedre kjent med hverandre og barnehagen. For mange er 

barnehagen er ny tilværelse. 
• Gå småturer rundt i nærmiljøet vårt 
• Innhøsting i kjøkkenhagen vår 
• Oppstart med førskolegruppe for skolestarterne våre 
• Oppstart gruppe for 2014-barna 
• Synliggjøre naturfenomenet LUFT og reflektere sammen med 

barna om sammenhenger rundt dette. 
• Brannvernuke i uke 38 
• FN/Forut i oktober måned 

Mål: 

Barna skal 
• bli kjent med seg selv, barnehagen og nærmiljøet vårt 
• oppleve trygghet i barnehagen 
• oppleve bevisst voksenbruk av lek som læringsarena 
• øke den sosiale kompetansen ved at voksne aktivt skaper gode 

og trygge opplevelser 
• få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av 

naturen, og utvikle respekt og begynnende forståelse for 
hvordan de kan ta vare på naturen, bruke og ikke forbruke 

• bli og forbli nysgjerrige, utfordres til refleksjon og inviteres med 
i utforskende samtaler 

• lære om brannvern og hva vi må passe på for at det ikke skal bli 
brann i barnehagen eller hjemme 

• bli kjent med 110 og lære hva vi gjør når brannalarmen går 
• vise respekt og toleranse for alle mennesker og lære om 

ulikheter 
• få begynnende kjennskap til betydningen av 

menneskerettighetene 
 

Gi oss gjerne beskjed dersom ditt barn skal ha fri i skolens 
høstferie J 
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OKTOBER Oktober 

 

 

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

 
40 
 
  

1 
Skolens 
Høstferie 
Forberedelser 
til FN-dagen 
starter. 

2 
Førskole  
kl. 9.30 
 

3 4 
Møtedag 

5 

 
41 

8 
 
 
 
Personalmøte 

9 
Førskole  
kl. 9.30 

10 
 

11 
Møtedag 

12 
 

 

 
 
42 
 

15 
 

16 
Førskole  
kl. 9.30 
 
 

17 18 
Møtedag 

19 

 
43 
 
 

22 23 
Førskole  
kl. 9.30 

24 
FN-DAGEN 
foreldrekaffe 
 
 

25 
Møtedag  

 

26 

 
44 

29 

 

 

30 
Førskole  
kl. 9.30 
 
 

31 1 
Møtedag 

2 

Vurdering:  
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering: 
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre

HUSK!

23 23



NOVEMBER / DESEMBER  

 Innhold: 

• Starte med jul og juleforberedelser, tradisjoner rundt baking, 
julepynt, lage gave selv og adventskalender 

• Julesanger og julefortellinger 
• Adventsstund, juleverksted, Lucia, nissefest og julelunsj 
• Ro og stemning, sansing og medvirkning 
• Kirkevandring i Langset kirke for førskoelgruppa  foreldrene 

bestemmer om barna skal delta 
• Synliggjøre naturfenomenet LYS og reflektere sammen med 

barna om sammenhenger rundt dette. 
  

 

 

 

Juleverksted: 

Torsdag 29.november arrangerer barnehagen juleverksted kl. 16.00-19.00. Hver 
avdeling tilrettelegger for en aktivitet, og barna med foreldre/foresatte lager og 
deltar etter ønsker og forutsetninger. Barnehagens mål for denne ettermiddagen 
er å skape hygge og et godt, inkluderende fellesskap i førjulstida. Vi ønsker at 
barna skal delta med sine ulike forutsetninger og forventninger, og oppleve 
tradisjoner ved julen.  

 

Mål: 

Barna skal 
• bli kjent med tradisjoner i forbindelse med jul og oppleve glede og 

stolthet over egen kulturell tilhørighet 
• bli kjent med noen julesanger og julefortellinger 
• oppleve spenningen ved adventstiden, få tid til undring og 

refleksjon 
• få mulighet til å medvirke, og sette sine spor i førjulstiden 
• oppleve gleden ved å gi 

 

 Lucia: 

Luciafeiring er 13.desember og forbeholdes 4- og 5-åringene. Vi møter hvitkledde 
opp senest kl. 0700, får utdelt lys og glitter i barnehagen og går i Luciatog kl. 0715. 

Vi lærer om helgenen Lucia, om godheten hun utstrålte og om hvorfor livet hun 
levde ble så vanskelig. Lucia betyr «lys», hun var et lys i andres mørke verden, og vi 
snakker om hvordan vi kan hjelpe andre som har det vanskelig. 

 

Nissefest:  

Onsdag 19.desember lager vi nissefest i barnehagen. Vi kler oss ut som små og 
store nisser, har nissesamling, spiser grøt og setter ut grøt til nissen. Nissebesøk 
skaper magi, spenning og glede i førjulstida, noe som er et mål i seg selv. Vi 
ønsker at dagen skal preges av latter og forventninger og stimulere til undring. Vi 
tilpasser innholdet etter alder og modenhet.  

 

 

VINTERBILDE! 

NOVEMBER / DESEMBER  

 Innhold: 

• Starte med jul og juleforberedelser, tradisjoner rundt baking, 
julepynt, lage gave selv og adventskalender 

• Julesanger og julefortellinger 
• Adventsstund, juleverksted, Lucia, nissefest og julelunsj 
• Ro og stemning, sansing og medvirkning 
• Kirkevandring i Langset kirke for førskoelgruppa  foreldrene 

bestemmer om barna skal delta 
• Synliggjøre naturfenomenet LYS og reflektere sammen med 

barna om sammenhenger rundt dette. 
  

 

 

 

Juleverksted: 

Torsdag 29.november arrangerer barnehagen juleverksted kl. 16.00-19.00. Hver 
avdeling tilrettelegger for en aktivitet, og barna med foreldre/foresatte lager og 
deltar etter ønsker og forutsetninger. Barnehagens mål for denne ettermiddagen 
er å skape hygge og et godt, inkluderende fellesskap i førjulstida. Vi ønsker at 
barna skal delta med sine ulike forutsetninger og forventninger, og oppleve 
tradisjoner ved julen.  

 

Mål: 

Barna skal 
• bli kjent med tradisjoner i forbindelse med jul og oppleve glede og 

stolthet over egen kulturell tilhørighet 
• bli kjent med noen julesanger og julefortellinger 
• oppleve spenningen ved adventstiden, få tid til undring og 

refleksjon 
• få mulighet til å medvirke, og sette sine spor i førjulstiden 
• oppleve gleden ved å gi 

 

 Lucia: 

Luciafeiring er 13.desember og forbeholdes 4- og 5-åringene. Vi møter hvitkledde 
opp senest kl. 0700, får utdelt lys og glitter i barnehagen og går i Luciatog kl. 0715. 

Vi lærer om helgenen Lucia, om godheten hun utstrålte og om hvorfor livet hun 
levde ble så vanskelig. Lucia betyr «lys», hun var et lys i andres mørke verden, og vi 
snakker om hvordan vi kan hjelpe andre som har det vanskelig. 

 

Nissefest:  

Onsdag 19.desember lager vi nissefest i barnehagen. Vi kler oss ut som små og 
store nisser, har nissesamling, spiser grøt og setter ut grøt til nissen. Nissebesøk 
skaper magi, spenning og glede i førjulstida, noe som er et mål i seg selv. Vi 
ønsker at dagen skal preges av latter og forventninger og stimulere til undring. Vi 
tilpasser innholdet etter alder og modenhet.  

 

 

VINTERBILDE! 

NOVEMBER / DESEMBER  

 Innhold: 

• Starte med jul og juleforberedelser, tradisjoner rundt baking, 
julepynt, lage gave selv og adventskalender 

• Julesanger og julefortellinger 
• Adventsstund, juleverksted, Lucia, nissefest og julelunsj 
• Ro og stemning, sansing og medvirkning 
• Kirkevandring i Langset kirke for førskoelgruppa  foreldrene 

bestemmer om barna skal delta 
• Synliggjøre naturfenomenet LYS og reflektere sammen med 

barna om sammenhenger rundt dette. 
  

 

 

 

Juleverksted: 

Torsdag 29.november arrangerer barnehagen juleverksted kl. 16.00-19.00. Hver 
avdeling tilrettelegger for en aktivitet, og barna med foreldre/foresatte lager og 
deltar etter ønsker og forutsetninger. Barnehagens mål for denne ettermiddagen 
er å skape hygge og et godt, inkluderende fellesskap i førjulstida. Vi ønsker at 
barna skal delta med sine ulike forutsetninger og forventninger, og oppleve 
tradisjoner ved julen.  

 

Mål: 

Barna skal 
• bli kjent med tradisjoner i forbindelse med jul og oppleve glede og 

stolthet over egen kulturell tilhørighet 
• bli kjent med noen julesanger og julefortellinger 
• oppleve spenningen ved adventstiden, få tid til undring og 

refleksjon 
• få mulighet til å medvirke, og sette sine spor i førjulstiden 
• oppleve gleden ved å gi 

 

 Lucia: 

Luciafeiring er 13.desember og forbeholdes 4- og 5-åringene. Vi møter hvitkledde 
opp senest kl. 0700, får utdelt lys og glitter i barnehagen og går i Luciatog kl. 0715. 

Vi lærer om helgenen Lucia, om godheten hun utstrålte og om hvorfor livet hun 
levde ble så vanskelig. Lucia betyr «lys», hun var et lys i andres mørke verden, og vi 
snakker om hvordan vi kan hjelpe andre som har det vanskelig. 

 

Nissefest:  

Onsdag 19.desember lager vi nissefest i barnehagen. Vi kler oss ut som små og 
store nisser, har nissesamling, spiser grøt og setter ut grøt til nissen. Nissebesøk 
skaper magi, spenning og glede i førjulstida, noe som er et mål i seg selv. Vi 
ønsker at dagen skal preges av latter og forventninger og stimulere til undring. Vi 
tilpasser innholdet etter alder og modenhet.  

 

 

VINTERBILDE! 

NOVEMBER/DESEMBER

NOVEMBER / DESEMBER  

 Innhold: 

• Starte med jul og juleforberedelser, tradisjoner rundt baking, 
julepynt, lage gave selv og adventskalender 

• Julesanger og julefortellinger 
• Adventsstund, juleverksted, Lucia, nissefest og julelunsj 
• Ro og stemning, sansing og medvirkning 
• Kirkevandring i Langset kirke for førskoelgruppa  foreldrene 

bestemmer om barna skal delta 
• Synliggjøre naturfenomenet LYS og reflektere sammen med 

barna om sammenhenger rundt dette. 
  

 

 

 

Juleverksted: 

Torsdag 29.november arrangerer barnehagen juleverksted kl. 16.00-19.00. Hver 
avdeling tilrettelegger for en aktivitet, og barna med foreldre/foresatte lager og 
deltar etter ønsker og forutsetninger. Barnehagens mål for denne ettermiddagen 
er å skape hygge og et godt, inkluderende fellesskap i førjulstida. Vi ønsker at 
barna skal delta med sine ulike forutsetninger og forventninger, og oppleve 
tradisjoner ved julen.  

 

Mål: 

Barna skal 
• bli kjent med tradisjoner i forbindelse med jul og oppleve glede og 

stolthet over egen kulturell tilhørighet 
• bli kjent med noen julesanger og julefortellinger 
• oppleve spenningen ved adventstiden, få tid til undring og 

refleksjon 
• få mulighet til å medvirke, og sette sine spor i førjulstiden 
• oppleve gleden ved å gi 

 

 Lucia: 

Luciafeiring er 13.desember og forbeholdes 4- og 5-åringene. Vi møter hvitkledde 
opp senest kl. 0700, får utdelt lys og glitter i barnehagen og går i Luciatog kl. 0715. 

Vi lærer om helgenen Lucia, om godheten hun utstrålte og om hvorfor livet hun 
levde ble så vanskelig. Lucia betyr «lys», hun var et lys i andres mørke verden, og vi 
snakker om hvordan vi kan hjelpe andre som har det vanskelig. 

 

Nissefest:  

Onsdag 19.desember lager vi nissefest i barnehagen. Vi kler oss ut som små og 
store nisser, har nissesamling, spiser grøt og setter ut grøt til nissen. Nissebesøk 
skaper magi, spenning og glede i førjulstida, noe som er et mål i seg selv. Vi 
ønsker at dagen skal preges av latter og forventninger og stimulere til undring. Vi 
tilpasser innholdet etter alder og modenhet.  

 

 

VINTERBILDE! 

24 24



NOVEMBER November 

uke mandag tirsdag onsdag Torsdag fredag 

 
44 
  

29 
 
 
 
 

30 31 1 

Møtedag 

2 
Planleggingsdag 
Barnehagen er 

stengt 

 
 
45 

5 

 

Personalmøte 

6 
Førskole  
kl. 9.30 

7 8 
Møtedag 

9 

 
 
46 
 

12 13 
Førskole  
kl. 9.30 
 
 

14 15 

Møtedag 

16 

 
47 
 
 

19 20 
Førskole  
kl. 9.30 

 

21 22 

Møtedag 

23 

 
48 

26 27 
Førskole  
kl. 9.30 
 
 
 

28 
Juleverksted i 
barnehagen  
kl. 16-19 

29 
Møtedag 

30 

Vurdering:  
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering: 
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre

HUSK!

25 25



NOVEMBER / DESEMBER  

 Innhold: 

• Starte med jul og juleforberedelser, tradisjoner rundt baking, 
julepynt, lage gave selv og adventskalender 

• Julesanger og julefortellinger 
• Adventsstund, juleverksted, Lucia, nissefest og julelunsj 
• Ro og stemning, sansing og medvirkning 
• Kirkevandring i Langset kirke for førskoelgruppa  foreldrene 

bestemmer om barna skal delta 
• Synliggjøre naturfenomenet LYS og reflektere sammen med 

barna om sammenhenger rundt dette. 
  

 

 

 

Juleverksted: 

Torsdag 29.november arrangerer barnehagen juleverksted kl. 16.00-19.00. Hver 
avdeling tilrettelegger for en aktivitet, og barna med foreldre/foresatte lager og 
deltar etter ønsker og forutsetninger. Barnehagens mål for denne ettermiddagen 
er å skape hygge og et godt, inkluderende fellesskap i førjulstida. Vi ønsker at 
barna skal delta med sine ulike forutsetninger og forventninger, og oppleve 
tradisjoner ved julen.  

 

Mål: 

Barna skal 
• bli kjent med tradisjoner i forbindelse med jul og oppleve glede og 

stolthet over egen kulturell tilhørighet 
• bli kjent med noen julesanger og julefortellinger 
• oppleve spenningen ved adventstiden, få tid til undring og 

refleksjon 
• få mulighet til å medvirke, og sette sine spor i førjulstiden 
• oppleve gleden ved å gi 

 

 Lucia: 

Luciafeiring er 13.desember og forbeholdes 4- og 5-åringene. Vi møter hvitkledde 
opp senest kl. 0700, får utdelt lys og glitter i barnehagen og går i Luciatog kl. 0715. 

Vi lærer om helgenen Lucia, om godheten hun utstrålte og om hvorfor livet hun 
levde ble så vanskelig. Lucia betyr «lys», hun var et lys i andres mørke verden, og vi 
snakker om hvordan vi kan hjelpe andre som har det vanskelig. 

 

Nissefest:  

Onsdag 19.desember lager vi nissefest i barnehagen. Vi kler oss ut som små og 
store nisser, har nissesamling, spiser grøt og setter ut grøt til nissen. Nissebesøk 
skaper magi, spenning og glede i førjulstida, noe som er et mål i seg selv. Vi 
ønsker at dagen skal preges av latter og forventninger og stimulere til undring. Vi 
tilpasser innholdet etter alder og modenhet.  

 

 

VINTERBILDE! 

NOVEMBER / DESEMBER  

 Innhold: 

• Starte med jul og juleforberedelser, tradisjoner rundt baking, 
julepynt, lage gave selv og adventskalender 

• Julesanger og julefortellinger 
• Adventsstund, juleverksted, Lucia, nissefest og julelunsj 
• Ro og stemning, sansing og medvirkning 
• Kirkevandring i Langset kirke for førskoelgruppa  foreldrene 

bestemmer om barna skal delta 
• Synliggjøre naturfenomenet LYS og reflektere sammen med 

barna om sammenhenger rundt dette. 
  

 

 

 

Juleverksted: 

Torsdag 29.november arrangerer barnehagen juleverksted kl. 16.00-19.00. Hver 
avdeling tilrettelegger for en aktivitet, og barna med foreldre/foresatte lager og 
deltar etter ønsker og forutsetninger. Barnehagens mål for denne ettermiddagen 
er å skape hygge og et godt, inkluderende fellesskap i førjulstida. Vi ønsker at 
barna skal delta med sine ulike forutsetninger og forventninger, og oppleve 
tradisjoner ved julen.  

 

Mål: 

Barna skal 
• bli kjent med tradisjoner i forbindelse med jul og oppleve glede og 

stolthet over egen kulturell tilhørighet 
• bli kjent med noen julesanger og julefortellinger 
• oppleve spenningen ved adventstiden, få tid til undring og 

refleksjon 
• få mulighet til å medvirke, og sette sine spor i førjulstiden 
• oppleve gleden ved å gi 

 

 Lucia: 

Luciafeiring er 13.desember og forbeholdes 4- og 5-åringene. Vi møter hvitkledde 
opp senest kl. 0700, får utdelt lys og glitter i barnehagen og går i Luciatog kl. 0715. 

Vi lærer om helgenen Lucia, om godheten hun utstrålte og om hvorfor livet hun 
levde ble så vanskelig. Lucia betyr «lys», hun var et lys i andres mørke verden, og vi 
snakker om hvordan vi kan hjelpe andre som har det vanskelig. 

 

Nissefest:  

Onsdag 19.desember lager vi nissefest i barnehagen. Vi kler oss ut som små og 
store nisser, har nissesamling, spiser grøt og setter ut grøt til nissen. Nissebesøk 
skaper magi, spenning og glede i førjulstida, noe som er et mål i seg selv. Vi 
ønsker at dagen skal preges av latter og forventninger og stimulere til undring. Vi 
tilpasser innholdet etter alder og modenhet.  

 

 

VINTERBILDE! 

NOVEMBER / DESEMBER  

 Innhold: 

• Starte med jul og juleforberedelser, tradisjoner rundt baking, 
julepynt, lage gave selv og adventskalender 

• Julesanger og julefortellinger 
• Adventsstund, juleverksted, Lucia, nissefest og julelunsj 
• Ro og stemning, sansing og medvirkning 
• Kirkevandring i Langset kirke for førskoelgruppa  foreldrene 

bestemmer om barna skal delta 
• Synliggjøre naturfenomenet LYS og reflektere sammen med 

barna om sammenhenger rundt dette. 
  

 

 

 

Juleverksted: 

Torsdag 29.november arrangerer barnehagen juleverksted kl. 16.00-19.00. Hver 
avdeling tilrettelegger for en aktivitet, og barna med foreldre/foresatte lager og 
deltar etter ønsker og forutsetninger. Barnehagens mål for denne ettermiddagen 
er å skape hygge og et godt, inkluderende fellesskap i førjulstida. Vi ønsker at 
barna skal delta med sine ulike forutsetninger og forventninger, og oppleve 
tradisjoner ved julen.  

 

Mål: 

Barna skal 
• bli kjent med tradisjoner i forbindelse med jul og oppleve glede og 

stolthet over egen kulturell tilhørighet 
• bli kjent med noen julesanger og julefortellinger 
• oppleve spenningen ved adventstiden, få tid til undring og 

refleksjon 
• få mulighet til å medvirke, og sette sine spor i førjulstiden 
• oppleve gleden ved å gi 

 

 Lucia: 

Luciafeiring er 13.desember og forbeholdes 4- og 5-åringene. Vi møter hvitkledde 
opp senest kl. 0700, får utdelt lys og glitter i barnehagen og går i Luciatog kl. 0715. 

Vi lærer om helgenen Lucia, om godheten hun utstrålte og om hvorfor livet hun 
levde ble så vanskelig. Lucia betyr «lys», hun var et lys i andres mørke verden, og vi 
snakker om hvordan vi kan hjelpe andre som har det vanskelig. 

 

Nissefest:  

Onsdag 19.desember lager vi nissefest i barnehagen. Vi kler oss ut som små og 
store nisser, har nissesamling, spiser grøt og setter ut grøt til nissen. Nissebesøk 
skaper magi, spenning og glede i førjulstida, noe som er et mål i seg selv. Vi 
ønsker at dagen skal preges av latter og forventninger og stimulere til undring. Vi 
tilpasser innholdet etter alder og modenhet.  

 

 

VINTERBILDE! 

NOVEMBER / DESEMBER  

 Innhold: 

• Starte med jul og juleforberedelser, tradisjoner rundt baking, 
julepynt, lage gave selv og adventskalender 

• Julesanger og julefortellinger 
• Adventsstund, juleverksted, Lucia, nissefest og julelunsj 
• Ro og stemning, sansing og medvirkning 
• Kirkevandring i Langset kirke for førskoelgruppa  foreldrene 

bestemmer om barna skal delta 
• Synliggjøre naturfenomenet LYS og reflektere sammen med 

barna om sammenhenger rundt dette. 
  

 

 

 

Juleverksted: 

Torsdag 29.november arrangerer barnehagen juleverksted kl. 16.00-19.00. Hver 
avdeling tilrettelegger for en aktivitet, og barna med foreldre/foresatte lager og 
deltar etter ønsker og forutsetninger. Barnehagens mål for denne ettermiddagen 
er å skape hygge og et godt, inkluderende fellesskap i førjulstida. Vi ønsker at 
barna skal delta med sine ulike forutsetninger og forventninger, og oppleve 
tradisjoner ved julen.  

 

Mål: 

Barna skal 
• bli kjent med tradisjoner i forbindelse med jul og oppleve glede og 

stolthet over egen kulturell tilhørighet 
• bli kjent med noen julesanger og julefortellinger 
• oppleve spenningen ved adventstiden, få tid til undring og 

refleksjon 
• få mulighet til å medvirke, og sette sine spor i førjulstiden 
• oppleve gleden ved å gi 

 

 Lucia: 

Luciafeiring er 13.desember og forbeholdes 4- og 5-åringene. Vi møter hvitkledde 
opp senest kl. 0700, får utdelt lys og glitter i barnehagen og går i Luciatog kl. 0715. 

Vi lærer om helgenen Lucia, om godheten hun utstrålte og om hvorfor livet hun 
levde ble så vanskelig. Lucia betyr «lys», hun var et lys i andres mørke verden, og vi 
snakker om hvordan vi kan hjelpe andre som har det vanskelig. 

 

Nissefest:  

Onsdag 19.desember lager vi nissefest i barnehagen. Vi kler oss ut som små og 
store nisser, har nissesamling, spiser grøt og setter ut grøt til nissen. Nissebesøk 
skaper magi, spenning og glede i førjulstida, noe som er et mål i seg selv. Vi 
ønsker at dagen skal preges av latter og forventninger og stimulere til undring. Vi 
tilpasser innholdet etter alder og modenhet.  

 

 

VINTERBILDE! 

NOVEMBER/DESEMBER
NOVEMBER / DESEMBER  

 Innhold: 

• Starte med jul og juleforberedelser, tradisjoner rundt baking, 
julepynt, lage gave selv og adventskalender 

• Julesanger og julefortellinger 
• Adventsstund, juleverksted, Lucia, nissefest og julelunsj 
• Ro og stemning, sansing og medvirkning 
• Kirkevandring i Langset kirke for førskoelgruppa  foreldrene 

bestemmer om barna skal delta 
• Synliggjøre naturfenomenet LYS og reflektere sammen med 

barna om sammenhenger rundt dette. 
  

 

 

 

Juleverksted: 

Torsdag 29.november arrangerer barnehagen juleverksted kl. 16.00-19.00. Hver 
avdeling tilrettelegger for en aktivitet, og barna med foreldre/foresatte lager og 
deltar etter ønsker og forutsetninger. Barnehagens mål for denne ettermiddagen 
er å skape hygge og et godt, inkluderende fellesskap i førjulstida. Vi ønsker at 
barna skal delta med sine ulike forutsetninger og forventninger, og oppleve 
tradisjoner ved julen.  

 

Mål: 

Barna skal 
• bli kjent med tradisjoner i forbindelse med jul og oppleve glede og 

stolthet over egen kulturell tilhørighet 
• bli kjent med noen julesanger og julefortellinger 
• oppleve spenningen ved adventstiden, få tid til undring og 

refleksjon 
• få mulighet til å medvirke, og sette sine spor i førjulstiden 
• oppleve gleden ved å gi 

 

 Lucia: 

Luciafeiring er 13.desember og forbeholdes 4- og 5-åringene. Vi møter hvitkledde 
opp senest kl. 0700, får utdelt lys og glitter i barnehagen og går i Luciatog kl. 0715. 

Vi lærer om helgenen Lucia, om godheten hun utstrålte og om hvorfor livet hun 
levde ble så vanskelig. Lucia betyr «lys», hun var et lys i andres mørke verden, og vi 
snakker om hvordan vi kan hjelpe andre som har det vanskelig. 

 

Nissefest:  

Onsdag 19.desember lager vi nissefest i barnehagen. Vi kler oss ut som små og 
store nisser, har nissesamling, spiser grøt og setter ut grøt til nissen. Nissebesøk 
skaper magi, spenning og glede i førjulstida, noe som er et mål i seg selv. Vi 
ønsker at dagen skal preges av latter og forventninger og stimulere til undring. Vi 
tilpasser innholdet etter alder og modenhet.  

 

 

VINTERBILDE! 
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DESEMBER Desember 

  

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
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Personalmøte 

4 
 

5 6  
Adventslunsj 
for barn og 
personalet 
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14   
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17 18 
 

19 
Nissefest  
for 
barn og 
personalet 

20 

Møtedag 

21 

 
52 
 
 

24 
 

Julaften 
 Barnehagen   

 

25        

1. Juledag 
Barnehagen er 

stengt 

26 
 

2. Juledag 
Barnehagen er 

stengt 

27 

 

28 

Vurdering:  
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luciamarkering
kl. 7.15

Oppmøte 
kl. 7.00 

 

stenger kl 12

Vurdering: 
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre

HUSK!

27 27



JANUAR / FEBRUAR 

 

  

Innhold: 

• Vi blir kjent med vinteren, spor og sportegn 
• Snøaktiviteter, forsking og undring 
• Vinteraktiviteter, ski og aking 
• Meg selv og kroppen min – se hva jeg kan! 
• Livsmestring og helse 
• Fastelaven 
• Utkledningsuke 
• Synliggjøre naturfenomenet VANN og reflektere sammen 

med barna om sammenhenger rundt dette. 
•  

 

 

 

Mål: 

Barna skal 

• få lære om naturen på vinterstid og bygge ordbank 
• få erfaring i å være i aktivitet ute og styrke selvfølelsen 

gjennom fysisk aktivitet og oppleve mestring 
• lære begreper om kroppen, teste ut sanser og sette ord på 

følelser 
• få økt forståelse og respekt for egen og andres kropp, og 

for at alle er forskjellige 
• oppleve glede og spenning ved å kle seg ut og innta en 

annen rolle, lek og moro 
• få øve seg på «Karnevalssangen» 
• få utforske og eksperimentere vann i ulike former 

 

 

Fastelavensfest:  

Fredag 15. februar arrangerer vi fastelavensfest i barnehagen. Vi har fokus på 
gjenbruk av gamle klær og sko og kler oss ut i «store dresser og fine kjoler J» Vi 
samler inn klær og utstyr i forkant av festen, så kan barna velge, og sette sammen 
kostymer når de kommer den dagen. Vi gleder oss til å se «flotte, fine og rare barn» i 
ulike roller.  

 

Gi oss gjerne beskjed dersom ditt barn skal ha fri i 
skolens vinterferie J 

 

 

 

 BILDE – vinter- snømann 

JANUAR / FEBRUAR 

 

  

Innhold: 

• Vi blir kjent med vinteren, spor og sportegn 
• Snøaktiviteter, forsking og undring 
• Vinteraktiviteter, ski og aking 
• Meg selv og kroppen min – se hva jeg kan! 
• Livsmestring og helse 
• Fastelaven 
• Utkledningsuke 
• Synliggjøre naturfenomenet VANN og reflektere sammen 

med barna om sammenhenger rundt dette. 
•  

 

 

 

Mål: 

Barna skal 

• få lære om naturen på vinterstid og bygge ordbank 
• få erfaring i å være i aktivitet ute og styrke selvfølelsen 

gjennom fysisk aktivitet og oppleve mestring 
• lære begreper om kroppen, teste ut sanser og sette ord på 

følelser 
• få økt forståelse og respekt for egen og andres kropp, og 

for at alle er forskjellige 
• oppleve glede og spenning ved å kle seg ut og innta en 

annen rolle, lek og moro 
• få øve seg på «Karnevalssangen» 
• få utforske og eksperimentere vann i ulike former 

 

 

Fastelavensfest:  

Fredag 15. februar arrangerer vi fastelavensfest i barnehagen. Vi har fokus på 
gjenbruk av gamle klær og sko og kler oss ut i «store dresser og fine kjoler J» Vi 
samler inn klær og utstyr i forkant av festen, så kan barna velge, og sette sammen 
kostymer når de kommer den dagen. Vi gleder oss til å se «flotte, fine og rare barn» i 
ulike roller.  

 

Gi oss gjerne beskjed dersom ditt barn skal ha fri i 
skolens vinterferie J 

 

 

 

 BILDE – vinter- snømann 

JANUAR / FEBRUAR 

 

  

Innhold: 

• Vi blir kjent med vinteren, spor og sportegn 
• Snøaktiviteter, forsking og undring 
• Vinteraktiviteter, ski og aking 
• Meg selv og kroppen min – se hva jeg kan! 
• Livsmestring og helse 
• Fastelaven 
• Utkledningsuke 
• Synliggjøre naturfenomenet VANN og reflektere sammen 

med barna om sammenhenger rundt dette. 
•  

 

 

 

Mål: 

Barna skal 

• få lære om naturen på vinterstid og bygge ordbank 
• få erfaring i å være i aktivitet ute og styrke selvfølelsen 

gjennom fysisk aktivitet og oppleve mestring 
• lære begreper om kroppen, teste ut sanser og sette ord på 

følelser 
• få økt forståelse og respekt for egen og andres kropp, og 

for at alle er forskjellige 
• oppleve glede og spenning ved å kle seg ut og innta en 

annen rolle, lek og moro 
• få øve seg på «Karnevalssangen» 
• få utforske og eksperimentere vann i ulike former 

 

 

Fastelavensfest:  

Fredag 15. februar arrangerer vi fastelavensfest i barnehagen. Vi har fokus på 
gjenbruk av gamle klær og sko og kler oss ut i «store dresser og fine kjoler J» Vi 
samler inn klær og utstyr i forkant av festen, så kan barna velge, og sette sammen 
kostymer når de kommer den dagen. Vi gleder oss til å se «flotte, fine og rare barn» i 
ulike roller.  

 

Gi oss gjerne beskjed dersom ditt barn skal ha fri i 
skolens vinterferie J 

 

 

 

 BILDE – vinter- snømann 

JANUAR/FEBRUAR

28 28



JANUAR Januar 

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

 
1 
 
  

31 
 
 
 
 

1 
1. Nyttårsdag 

Barnehagen er 
stengt 

2 3 

Møtedag 

4 

 
2 

7 

 

 

8 
Førskole  
kl. 9.30 

9 10 
Møtedag 

11 

 
 
3 
 

14 15 
Førskole  
kl. 9.30 

16 17 

Møtedag 

18 

 
4 
 
 

21 22                       
Førskole  
kl. 9.30 

23 24 

Møtedag 

25 

 
5 

28 

Planleggingsdag 
Barnehagen er 

stengt 

29 
Førskole  
kl. 9.30 

30 31 
Møtedag 

1 

Vurdering:  
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering: 
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre

HUSK!

29 29



JANUAR / FEBRUAR 

 

  

Innhold: 

• Vi blir kjent med vinteren, spor og sportegn 
• Snøaktiviteter, forsking og undring 
• Vinteraktiviteter, ski og aking 
• Meg selv og kroppen min – se hva jeg kan! 
• Livsmestring og helse 
• Fastelaven 
• Utkledningsuke 
• Synliggjøre naturfenomenet VANN og reflektere sammen 

med barna om sammenhenger rundt dette. 
•  

 

 

 

Mål: 

Barna skal 

• få lære om naturen på vinterstid og bygge ordbank 
• få erfaring i å være i aktivitet ute og styrke selvfølelsen 

gjennom fysisk aktivitet og oppleve mestring 
• lære begreper om kroppen, teste ut sanser og sette ord på 

følelser 
• få økt forståelse og respekt for egen og andres kropp, og 

for at alle er forskjellige 
• oppleve glede og spenning ved å kle seg ut og innta en 

annen rolle, lek og moro 
• få øve seg på «Karnevalssangen» 
• få utforske og eksperimentere vann i ulike former 

 

 

Fastelavensfest:  

Fredag 15. februar arrangerer vi fastelavensfest i barnehagen. Vi har fokus på 
gjenbruk av gamle klær og sko og kler oss ut i «store dresser og fine kjoler J» Vi 
samler inn klær og utstyr i forkant av festen, så kan barna velge, og sette sammen 
kostymer når de kommer den dagen. Vi gleder oss til å se «flotte, fine og rare barn» i 
ulike roller.  

 

Gi oss gjerne beskjed dersom ditt barn skal ha fri i 
skolens vinterferie J 

 

 

 

 BILDE – vinter- snømann 

JANUAR / FEBRUAR 

 

  

Innhold: 

• Vi blir kjent med vinteren, spor og sportegn 
• Snøaktiviteter, forsking og undring 
• Vinteraktiviteter, ski og aking 
• Meg selv og kroppen min – se hva jeg kan! 
• Livsmestring og helse 
• Fastelaven 
• Utkledningsuke 
• Synliggjøre naturfenomenet VANN og reflektere sammen 

med barna om sammenhenger rundt dette. 
•  

 

 

 

Mål: 

Barna skal 

• få lære om naturen på vinterstid og bygge ordbank 
• få erfaring i å være i aktivitet ute og styrke selvfølelsen 

gjennom fysisk aktivitet og oppleve mestring 
• lære begreper om kroppen, teste ut sanser og sette ord på 

følelser 
• få økt forståelse og respekt for egen og andres kropp, og 

for at alle er forskjellige 
• oppleve glede og spenning ved å kle seg ut og innta en 

annen rolle, lek og moro 
• få øve seg på «Karnevalssangen» 
• få utforske og eksperimentere vann i ulike former 

 

 

Fastelavensfest:  

Fredag 15. februar arrangerer vi fastelavensfest i barnehagen. Vi har fokus på 
gjenbruk av gamle klær og sko og kler oss ut i «store dresser og fine kjoler J» Vi 
samler inn klær og utstyr i forkant av festen, så kan barna velge, og sette sammen 
kostymer når de kommer den dagen. Vi gleder oss til å se «flotte, fine og rare barn» i 
ulike roller.  

 

Gi oss gjerne beskjed dersom ditt barn skal ha fri i 
skolens vinterferie J 

 

 

 

 BILDE – vinter- snømann 

JANUAR / FEBRUAR 

 

  

Innhold: 

• Vi blir kjent med vinteren, spor og sportegn 
• Snøaktiviteter, forsking og undring 
• Vinteraktiviteter, ski og aking 
• Meg selv og kroppen min – se hva jeg kan! 
• Livsmestring og helse 
• Fastelaven 
• Utkledningsuke 
• Synliggjøre naturfenomenet VANN og reflektere sammen 

med barna om sammenhenger rundt dette. 
•  

 

 

 

Mål: 

Barna skal 

• få lære om naturen på vinterstid og bygge ordbank 
• få erfaring i å være i aktivitet ute og styrke selvfølelsen 

gjennom fysisk aktivitet og oppleve mestring 
• lære begreper om kroppen, teste ut sanser og sette ord på 

følelser 
• få økt forståelse og respekt for egen og andres kropp, og 

for at alle er forskjellige 
• oppleve glede og spenning ved å kle seg ut og innta en 

annen rolle, lek og moro 
• få øve seg på «Karnevalssangen» 
• få utforske og eksperimentere vann i ulike former 

 

 

Fastelavensfest:  

Fredag 15. februar arrangerer vi fastelavensfest i barnehagen. Vi har fokus på 
gjenbruk av gamle klær og sko og kler oss ut i «store dresser og fine kjoler J» Vi 
samler inn klær og utstyr i forkant av festen, så kan barna velge, og sette sammen 
kostymer når de kommer den dagen. Vi gleder oss til å se «flotte, fine og rare barn» i 
ulike roller.  

 

Gi oss gjerne beskjed dersom ditt barn skal ha fri i 
skolens vinterferie J 

 

 

 

 BILDE – vinter- snømann 

JANUAR / FEBRUAR 

 

  

Innhold: 

• Vi blir kjent med vinteren, spor og sportegn 
• Snøaktiviteter, forsking og undring 
• Vinteraktiviteter, ski og aking 
• Meg selv og kroppen min – se hva jeg kan! 
• Livsmestring og helse 
• Fastelaven 
• Utkledningsuke 
• Synliggjøre naturfenomenet VANN og reflektere sammen 

med barna om sammenhenger rundt dette. 
•  

 

 

 

Mål: 

Barna skal 

• få lære om naturen på vinterstid og bygge ordbank 
• få erfaring i å være i aktivitet ute og styrke selvfølelsen 

gjennom fysisk aktivitet og oppleve mestring 
• lære begreper om kroppen, teste ut sanser og sette ord på 

følelser 
• få økt forståelse og respekt for egen og andres kropp, og 

for at alle er forskjellige 
• oppleve glede og spenning ved å kle seg ut og innta en 

annen rolle, lek og moro 
• få øve seg på «Karnevalssangen» 
• få utforske og eksperimentere vann i ulike former 

 

 

Fastelavensfest:  

Fredag 15. februar arrangerer vi fastelavensfest i barnehagen. Vi har fokus på 
gjenbruk av gamle klær og sko og kler oss ut i «store dresser og fine kjoler J» Vi 
samler inn klær og utstyr i forkant av festen, så kan barna velge, og sette sammen 
kostymer når de kommer den dagen. Vi gleder oss til å se «flotte, fine og rare barn» i 
ulike roller.  

 

Gi oss gjerne beskjed dersom ditt barn skal ha fri i 
skolens vinterferie J 

 

 

 

 BILDE – vinter- snømann 

JANUAR/FEBRUAR

30 30



FEBRUAR Februar 

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
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Utkledningsuke
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12 
Førskole  
kl. 9.30 

13 14 

Møtedag 

15 
Fastelavnsfest 
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18 
Skolens 
vinterferie 

19         
Førskole  
kl. 9.30 

20 
Teddy 4 år 
 

21 

Møtedag 

22 

 
9 

25 26 
Førskole  
kl. 9.30 

27 28 
Møtedag 

1 

Vurdering:  
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering: 
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre

HUSK!

31 31



MARS / APRIL 

  
Innhold: 

• Bli kjent med påske og påskeforberedelser, tradisjoner og begreper 
• Påskeaktiviteter, påskelunsj og besøk av Terje prest. Foreldre 

bestemmer om barnets deltakelse, bhg lager alternativt opplegg. 
• Naturens mangfold, hva skjer om våren? 
• Vår og vårtegn 
• Arbeid i kjøkkenhagen, så frø og dyrke 

 

Mål: 

Barna skal 

• bli kjent med ulike påsketradisjoner og begreper rundt påske og 
oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet 

• få gode opplevelser med friluftsliv og lære hvordan enhver kan ta 
vare på naturen 

• få oppleve og utforske naturen og naturens mangfold 
• oppleve deltakelse i et fellesskap og få kjennskap til menneskets og 

naturens livssyklus 

 

Barnehagedagen: 

Det er Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehager og 
Utdanningsforbundet som står bak Barnehagedagen, og som 
markeres hver vår. Hensikten er å vise hva barna opplever og 
lærer i barnehagen, og hvilken betydning barnehagen har for hele 
barnets utvikling.  

Neste Barnehagedag er 12.mars 2019, tema er ikke satt, men 
temaet  vil bli i  tråd med rammeplanen 

 

 

   BILDE 

 

MARS / APRIL 

  
Innhold: 

• Bli kjent med påske og påskeforberedelser, tradisjoner og begreper 
• Påskeaktiviteter, påskelunsj og besøk av Terje prest. Foreldre 

bestemmer om barnets deltakelse, bhg lager alternativt opplegg. 
• Naturens mangfold, hva skjer om våren? 
• Vår og vårtegn 
• Arbeid i kjøkkenhagen, så frø og dyrke 

 

Mål: 

Barna skal 

• bli kjent med ulike påsketradisjoner og begreper rundt påske og 
oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet 

• få gode opplevelser med friluftsliv og lære hvordan enhver kan ta 
vare på naturen 

• få oppleve og utforske naturen og naturens mangfold 
• oppleve deltakelse i et fellesskap og få kjennskap til menneskets og 

naturens livssyklus 

 

Barnehagedagen: 

Det er Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehager og 
Utdanningsforbundet som står bak Barnehagedagen, og som 
markeres hver vår. Hensikten er å vise hva barna opplever og 
lærer i barnehagen, og hvilken betydning barnehagen har for hele 
barnets utvikling.  

Neste Barnehagedag er 12.mars 2019, tema er ikke satt, men 
temaet  vil bli i  tråd med rammeplanen 

 

 

   BILDE 

 

MARS/APRIL
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MARS Mars 

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
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sommerfest  
kl. 15.30-16.30 

14 
Møtedag 

15 

 
 
12 

18 19 
Førskole  
kl. 9.30 

20 21 

Møtedag 

22 

 
13 
 
 

25 26 

Førskole  
kl. 9.30 

Foreldremøte  
kl. 19-20.30 

27 28 

Møtedag 

29 

Vurdering:  
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering: 
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre

HUSK!
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MARS / APRIL 

  
Innhold: 

• Bli kjent med påske og påskeforberedelser, tradisjoner og begreper 
• Påskeaktiviteter, påskelunsj og besøk av Terje prest. Foreldre 

bestemmer om barnets deltakelse, bhg lager alternativt opplegg. 
• Naturens mangfold, hva skjer om våren? 
• Vår og vårtegn 
• Arbeid i kjøkkenhagen, så frø og dyrke 

 

Mål: 

Barna skal 

• bli kjent med ulike påsketradisjoner og begreper rundt påske og 
oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet 

• få gode opplevelser med friluftsliv og lære hvordan enhver kan ta 
vare på naturen 

• få oppleve og utforske naturen og naturens mangfold 
• oppleve deltakelse i et fellesskap og få kjennskap til menneskets og 

naturens livssyklus 

 

Barnehagedagen: 

Det er Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehager og 
Utdanningsforbundet som står bak Barnehagedagen, og som 
markeres hver vår. Hensikten er å vise hva barna opplever og 
lærer i barnehagen, og hvilken betydning barnehagen har for hele 
barnets utvikling.  

Neste Barnehagedag er 12.mars 2019, tema er ikke satt, men 
temaet  vil bli i  tråd med rammeplanen 

 

 

   BILDE 

 

MARS/APRIL
MARS / APRIL 

  
Innhold: 

• Bli kjent med påske og påskeforberedelser, tradisjoner og begreper 
• Påskeaktiviteter, påskelunsj og besøk av Terje prest. Foreldre 

bestemmer om barnets deltakelse, bhg lager alternativt opplegg. 
• Naturens mangfold, hva skjer om våren? 
• Vår og vårtegn 
• Arbeid i kjøkkenhagen, så frø og dyrke 

 

Mål: 

Barna skal 

• bli kjent med ulike påsketradisjoner og begreper rundt påske og 
oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet 

• få gode opplevelser med friluftsliv og lære hvordan enhver kan ta 
vare på naturen 

• få oppleve og utforske naturen og naturens mangfold 
• oppleve deltakelse i et fellesskap og få kjennskap til menneskets og 

naturens livssyklus 

 

Barnehagedagen: 

Det er Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehager og 
Utdanningsforbundet som står bak Barnehagedagen, og som 
markeres hver vår. Hensikten er å vise hva barna opplever og 
lærer i barnehagen, og hvilken betydning barnehagen har for hele 
barnets utvikling.  

Neste Barnehagedag er 12.mars 2019, tema er ikke satt, men 
temaet  vil bli i  tråd med rammeplanen 

 

 

   BILDE 

 

MARS / APRIL 

  
Innhold: 

• Bli kjent med påske og påskeforberedelser, tradisjoner og begreper 
• Påskeaktiviteter, påskelunsj og besøk av Terje prest. Foreldre 

bestemmer om barnets deltakelse, bhg lager alternativt opplegg. 
• Naturens mangfold, hva skjer om våren? 
• Vår og vårtegn 
• Arbeid i kjøkkenhagen, så frø og dyrke 

 

Mål: 

Barna skal 

• bli kjent med ulike påsketradisjoner og begreper rundt påske og 
oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet 

• få gode opplevelser med friluftsliv og lære hvordan enhver kan ta 
vare på naturen 

• få oppleve og utforske naturen og naturens mangfold 
• oppleve deltakelse i et fellesskap og få kjennskap til menneskets og 

naturens livssyklus 

 

Barnehagedagen: 

Det er Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehager og 
Utdanningsforbundet som står bak Barnehagedagen, og som 
markeres hver vår. Hensikten er å vise hva barna opplever og 
lærer i barnehagen, og hvilken betydning barnehagen har for hele 
barnets utvikling.  

Neste Barnehagedag er 12.mars 2019, tema er ikke satt, men 
temaet  vil bli i  tråd med rammeplanen 

 

 

   BILDE 
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April 

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

 
14 

1 
 

2 
Førskole  
kl. 9.30 
 

3 4 
Møtedag 

5 

 
15 

8 
 

9 
Førskole  
kl. 9.30 

10 
 

11 
Møtedag 

12 
 

 

 
 
16 
 

15 
 

16 
Førskole  
kl. 9.30 
 

17 18 
Skjærtorsdag 

Barnehagen er 
stengt 

19  
Langfredag 

Barnehagen er 
stengt 

 
17 
 
 

22 
2.påskedag 

Barnehagen er 
stengt 

23 
Førskole  
kl. 9.30 

24 25 
Møtedag 
 

26 

18 29 30 
Oppstart for 
Rosarussgruppe 
kl. 10 

1 2 
Møtedag 

3 

Vurdering:  
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRIL Vurdering: 
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre

HUSK!
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MAI/JUNI

MAI / JUNI  

Innhold: 

• Samlinger om 17.mai, hvorfor er dagen viktig for oss? 
• Lage pynt og pynte avdelingen til 17.mai 
• Rosarussfeiring, russelue, russekort og utflukter 
• Kjøkkenhage, luke, så og plante 
• Rydde, rake og plukke søppel 
• Sommerblomster 
• Sommerfest 
• Synliggjøre naturfenomenet LYD og reflektere sammen med barna om sammenhenger 

rundt dette. 
  

 
Mål: 

Barna skal 

• styrke selvfølelsen og vi-følelsen 
• lære noen begreper og tradisjoner rundt 17.mai, bli kjent med flagget vårt og fargene rødt, 

hvitt og blått 
• øve på «Ja, vi elsker» og «17.mai» 
• 
• få oppleve betydningen av et fellesskap og felles innsats for trivsel i nærmiljøet 
• bli kjent med noen av de vanligste sommerblomstene 
• få oppleve gleden og høytideligheten ved sommeravslutningen 

 

   

 

 

   BILDE 

  

 

 

   BILDE 

MAI / JUNI  

Innhold: 

• Samlinger om 17.mai, hvorfor er dagen viktig for oss? 
• Lage pynt og pynte avdelingen til 17.mai 
• Rosarussfeiring, russelue, russekort og utflukter 
• Kjøkkenhage, luke, så og plante 
• Rydde, rake og plukke søppel 
• Sommerblomster 
• Sommerfest 
• Synliggjøre naturfenomenet LYD og reflektere sammen med barna om sammenhenger 

rundt dette. 
  

 
Mål: 

Barna skal 

• styrke selvfølelsen og vi-følelsen 
• lære noen begreper og tradisjoner rundt 17.mai, bli kjent med flagget vårt og fargene rødt, 

hvitt og blått 
• øve på «Ja, vi elsker» og «17.mai» 
• 
• få oppleve betydningen av et fellesskap og felles innsats for trivsel i nærmiljøet 
• bli kjent med noen av de vanligste sommerblomstene 
• få oppleve gleden og høytideligheten ved sommeravslutningen 

 

   

 

 

   BILDE 

  

 

 

   BILDE 
skolestarterne skal få ekstra oppmerksomhet og oppleve gleden over å være rosaruss
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MAI  

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

 
18 
  

29 30 1 
Arbeidernes-

dag 
Barnehagen er 

stengt 

2 

Møtedag 

3 

 
19 

6 7 
Rosarussgruppe 
Kl. 9.30 

8 9 
Møtedag 

10 

 
 
20 
 

13 14 
Rosarussgruppe  
Kl. 9.30 

15 16 

Møtedag 

 

17 
Grunnlovsdag 
Barnehagen er 

stengt 

 
21 
 
 

20 21              
Rosarussgruppe         
kl. 9.30 

22 23 

Møtedag 

24 

 
22 

27 28 
Rosarussgruppe         
kl. 9.30 

29 30 
Kristi 

himmelfarts- 
dag 

Barnehagen er 
stengt 

31 
Planleggings-

dag 
Barnehagen er 

stengt 

Vurdering:  
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering: 
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre

HUSK!
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MAI / JUNI  

Innhold: 

• Samlinger om 17.mai, hvorfor er dagen viktig for oss? 
• Lage pynt og pynte avdelingen til 17.mai 
• Rosarussfeiring, russelue, russekort og utflukter 
• Kjøkkenhage, luke, så og plante 
• Rydde, rake og plukke søppel 
• Sommerblomster 
• Sommerfest 
• Synliggjøre naturfenomenet LYD og reflektere sammen med barna om sammenhenger 

rundt dette. 
  

 
Mål: 

Barna skal 

• styrke selvfølelsen og vi-følelsen 
• lære noen begreper og tradisjoner rundt 17.mai, bli kjent med flagget vårt og fargene rødt, 

hvitt og blått 
• øve på «Ja, vi elsker» og «17.mai» 
• 
• få oppleve betydningen av et fellesskap og felles innsats for trivsel i nærmiljøet 
• bli kjent med noen av de vanligste sommerblomstene 
• få oppleve gleden og høytideligheten ved sommeravslutningen 

 

   

 

 

   BILDE 

  

 

 

   BILDE 

MAI/JUNI
MAI / JUNI  

Innhold: 

• Samlinger om 17.mai, hvorfor er dagen viktig for oss? 
• Lage pynt og pynte avdelingen til 17.mai 
• Rosarussfeiring, russelue, russekort og utflukter 
• Kjøkkenhage, luke, så og plante 
• Rydde, rake og plukke søppel 
• Sommerblomster 
• Sommerfest 
• Synliggjøre naturfenomenet LYD og reflektere sammen med barna om sammenhenger 

rundt dette. 
  

 
Mål: 

Barna skal 

• styrke selvfølelsen og vi-følelsen 
• lære noen begreper og tradisjoner rundt 17.mai, bli kjent med flagget vårt og fargene rødt, 

hvitt og blått 
• øve på «Ja, vi elsker» og «17.mai» 
• 
• få oppleve betydningen av et fellesskap og felles innsats for trivsel i nærmiljøet 
• bli kjent med noen av de vanligste sommerblomstene 
• få oppleve gleden og høytideligheten ved sommeravslutningen 

 

   

 

 

   BILDE 

  

 

 

   BILDE 

38 38



JUNI Juni 

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

 
23 
 
  

3 4 
 

5 6 

Møtedag 

7 

 
24 

10 
2.pinsedag 
Barnehagen er 
stengt 

11 12 13 
Møtedag 

14 

 
 
25 
 

17 18 19 20 

Møtedag 

21 

 
26 
 
 

24 25 26 27 

Møtedag 

28 

Vurdering:  
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering: 
Hvilke mål er oppnådd? Hvordan fungerer barnegruppa? Bevare/forbedre

HUSK!
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