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«Verktøykassa» 2020-21 
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Verktøykassa er en pekepinn på hva som skjer i løpet av året. 
Det vil komme mer fram på månedsplanene fra den enkelte 
avdeling. 

 



 
 

                                   

 

 
 

 

 

 

 

Tema: 
Tilvenning

Erfaring: 
Bruke god tid på å bli kjent i barnehagen, bli kjent med barn og 
voksne 
 
Fokusområder: 

Sosial 
kompetanse: 

Vennskap  

Realfag: Bli kjent med barnehagens inne- og uterom. 

Språk: Hilse på hverandre. 
«Hei», «hade», «ha en fin dag» 

Faste tradisjoner:  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tema:   
Tilvenning og høst

Erfaringer: 
Oppleve trygghet i barnehagen, bli kjent med barn og voksne.  
Erfaringer med endringer i naturen.  
 
Fokusområder: 

Sosial 
kompetanse: 

Vennskap 

Realfag: Bli kjent med barnehagens inne- og uterom. 
Utforske barnehagens ute- og turområder. 

Språk: Hverdagsbegreper. 
«Skal vi leke», «Vil du være med» 

Faste tradisjoner:  
Høstfest 23.september 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Tema:  
Omsorg 

Erfaring:  
Ta vare på hverandre 
 
Fokusområder: 

Sosial 
kompetanse: 

Ulike måter å vise omsorg 

Realfag: Deling 

Språk: «Takk», «Være god» 
Begreper ifm trøste og leke 

Faste tradisjoner:  
Foreldrebesøk 
 
 
 
 

 

 



Tema:  
Mørketid 

Erfaringer:  
Endringer i farger på lyset 
 
Fokusområder: 

Sosial 
kompetanse: 

Humor, det er greit å le av seg selv. 

Realfag: Eksperimenter 

Språk: Rim, regler og vitser 

Faste tradisjoner:  
Mørketidsfest torsdag 26.november 
 
 
 
 

 



 

 

  

Tema:  
Advent og jul 
 

Erfaring:  
Bli kjent med ulike tradisjoner 
 
Fokusområder: 

Sosial 
kompetanse: 

Glede i å glede andre 

Realfag: Former 

Språk: Gode ord 

Faste tradisjoner:  
Julelunsj fredag 4. desember 
Nissefest 16.desember  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema:  
Sola 

Erfaring:  
Gledelig gjensyn med sola 
 
Fokusområder: 

Sosial 
kompetanse: 

Respekt og anerkjennende holdninger 

Realfag: Varme og kulde 

Språk: Varmt og kaldt 
Snakke til hverandre på en god måte, også i 
konflikter 
 

Faste tradisjoner:  
Solfest torsdag 21.januar 
Forberedelse til markering av samefolkets dag. 
 



 

 

  

Tema:  
Samisk uke og karneval 

Erfaring:  
Få erfaring med samisk kultur. 
Oppleve glede ved å kle seg ut, rytme og musikk. 
Fokusområder: 

Sosial 
kompetanse: 

Selvhevdelse 

Realfag: Mønster 

Språk: Fargenavn 
«Vil du bli med» 

Faste tradisjoner:  
Markering av samefolkets dag fredag 5.februar 
Karneval onsdag 24. februar 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Tema:  
Vinterglede 
Påskeforberedelser 
 
Erfaring:  
Oppleve glede og kreativitet i uteområdet 
 
Fokusområder: 

Sosial 
kompetanse: 

Å ta hensyn, kunne se andre 

Realfag: Å forme i snø 

Språk: Kunne trøste, «hjelpe deg» 
Begreper tilknyttet former 

Faste tradisjoner:  
Vinterglede hele måneden 
Påskelunsj torsdag 25.mars 
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Tema:  
Det spirer og gror 

Erfaring:  
Følge frøets utvikling 
 
Fokusområder: 

Sosial 
kompetanse: 

Empati 

Realfag: Mengde 

Språk: Stor – liten 
Begreper om det å se andre rundt seg 
 

Faste tradisjoner:  
Foreldrebesøk 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tema:  
Eid 
17.mai 
Erfaring: 
Bli kjent med feiring av Eid og av 17.mai 
 
Fokusområder: 

Sosial 
kompetanse: 

Forståelse  

Realfag: Telling 

Språk: Rytme i språk 
Prøve å forstå hvordan andre har det 

Faste tradisjoner:  
Markering av Eid-Al-Fitr, 12.mai  
Markering av 17.mai; Norges nasjonaldag, 12.mai 
 
 
 



 

  

Tema:  
Overganger  
Sommer   
Erfaring:  
Oppleve spenning i å besøke ny avdeling 
 
Fokusområder: 

Sosial 
kompetanse: 

Medfølelse 

Realfag: Småkryp  

Språk: Si gode ting til hverandre 

Faste tradisjoner:  
Sommerfest på hver avdeling, 17.juni 
Dugnad i uke 21/22 
Avslutningstur for Maxiklubben 15.juni 
 



Idebank til fagområdene 

0-3 år 
Kommunikasjon, språk og tekst 
 Sangsamling, eventyrstund, lesestund.  
 Knytte begreper til gjenstander og handlinger. 
 Male på snø, tegne i sand 
 Lage bokstaver med funn fra naturen, lage bokstaver i plusspluss/perler osv. 

Flanellograf, konkreter, bildekort, instrumenter, kopieringsark med bilder av 
bokstaver de kan fargelegge. 

 Barna får møte dialekter i hverdagen – heldig med hvor vi bor. Vi kan ha plakater 
med barns «orginal» språk om det er flere typer språk i en barnegruppe, her kan 
foreldre skrive ned utsagn barna kan, hvordan de uttaler det og hva det betyr.  

 Spørre åpne spørsmål i hverdagen f.eks: hvorfor er osten firkantig? Hvor kommer 
melka fra? Ikke gi barna svarene, men undre seg sammen med dem, sette ord på det 
vi ser rundt oss, se på kroppsspråket til barna.  

Kropp, bevegelse, mat og helse 
 Være mye ute, gi barna utfordringer – ikke gjør ting for dem – vær et støttende 

stillas. Gode vaner for hygiene – lage gode rutiner, være forbilder og oppfordre barna 
til det. Ansatte bør lage gode planer for sunne måltid som også er variert – prate med 
barna om forskjellene på sunt og usunt.  

 Samarbeide med foreldre fra andre kulturer i forhold til matideer.  
 Tillat barna å prøve selv i f. eks: klatring. Bruke fantasien – lage hinderløyper ute og 

inne.  
 Se mulighetene, være tydelige voksne.  
 Gårdsbesøk, sanseturer osv.  
 Barna kan være med å lage varmlunsj – får smake, kjenne, lukte og se på maten. 
Kunst, kultur og kreativitet 
 Samle blader, kongler, stein  
 Lime på ark/laminere, male på, klippe og lime.  
 Kunstneriske utrykk opp mot tema, f. eks: 17. mai, jul osv.  
 Samle materialer ute og lage kunstverk av dette. 
 Se hva barna interesserer seg for og bruk fantasien sammen med barna.  
 Vi må sørge for å tilegne oss kunnskap om våre barns kulturelle bakgrunn. 
Natur, miljø og teknologi 
 Gå turer sammen og undre seg over det man ser/finner.  
 Utforske nærmiljøet. Bruke læringsspill/lydbøker på nettbrett, pc eller 

cdspiller/høyttaler.  
 Dyr og dyreliv: fotspor, bæsj, dyrelyder, bilder, sanger osv.  
 Jobbe mer med dette utsagnet fra rammeplan: «personalet skal utforske og 

eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna».  
Antall, rom og form 
 Se muligheter i hverdagen, f. eks: under måltid, på tur - form, farge, antall osv.  



 Bevisstgjøre seg selv og hverandre til å bruke verktøyene vi har både rundt oss og i 
hodet vårt. Tilrettelegging for læring på barns nivå.  

Etikk, religion og filosofi 
 Kjennskap til barns bakgrunn er viktig. 
 Bruke sanger eller korte fortellinger.  
 La barna bli kjent med farger som er i ulike flagg – lage kunst av dette, f.eks med: 

silkepapir, pappark, maling, tegning, klipping og liming osv.  
 Sette ord på det vi gjør og hvorfor vi gjør det.  

Nærmiljø og samfunn 
 Gå turer til lokale bedrifter, se hva de gjør, hva er her, undre sammen med barna. 
 Fortell om trærne, hvorfor blir de hogget ned, hva brukes de til osv.  
 Besøksdager fra politi, brannmenn, Bronto osv.  

Det meste kan gjøres under alle kategorier – det er en rød tråd. Bruk fantasien – se hva 
barna gjør, la dem ta ledelsen i blant. 

 

3-6 år 
Kommunikasjon, språk og tekst 
 Lese bøker 
 Tur til biblioteket (etter avtale kan de lage samling til barna) 
 Sangkort, rim og regler 
 Lydbøker (Vi ønsker oss spotify, fabel eller story tell) 
 Lage historie sammen barna, skrive ned og fortelle etterpå 
 Invitere foreldre med ulike språkbakgrunn til barnehagen 
 Samtale 
 Spill 
 Rollelek, med deltakende voksne 
 Dukketeater 
 Rytme – klappe rytmer i ord 
 Lytte etter ulike lyder, spille lydlotto 
 Oppmuntre barna til skrive bokstaver og ord 
 Synlige ord og bokstaver på avdeling 

Kropp, bevegelse, mat og helse 
 Hinderløype 
 Barna får delta i matlaging, meny som tilpasses hver avdeling 
 I kap. Fra boka om mobbing, er det forslag til mange ulike aktiviteter som handler 

om å si stopp, sette grenser og snakke om følelser 
 Disco 
 Tur i forskjellige terreng 
 Bruke gymrom 
 Sunt og variert kosthold 



 Frukmåltid kan være forskjellig, ulike typer frukt/bær, knekkebrød, youghurt osv..  
 Gårdsbesøk, besøk til Nortura – Hvor kommer maten fra? 

Kunst, kultur og kreativitet 
 Hente inn kunnskap fra foreldre om hvordan de markerer ulike høytider og 

merkedager 
 Markere ulike høytider og tradisjoner 
 Inspirasjonsbilder til ting barna kan lage. Hente bilder fra pinterest/google, ha gjerne 

litt utstyr klart i bokser.  
 Lage flagg 
 Høre ulike musikk sjangere 
 Lage ting i ulike materialer, papp, stein, trær, pinner, garn, sand osv. Sette sammen 

ulike materialer 
 Dramatisering 
 Viktig at materialer er tilgjengelig for barna 
 
Natur, miljø og teknologi 
 Lage filmer sammen med barna 
 Søppel sortering 
 Utforske naturen sammen med barna ute på tur, alle årstider 
 Ta bilder fra turer 
 Være ute i all slags vær 
 La barna låne kamera så kan de ta bilder fra barneperspektiv  
 Utelevering i mørketida 
 Forsøk og eksperimenter 

Antall, rom og form 
 Skattekart 
 Måle ulike ting med forskjellige gjenstander, f.eks et barn kan være like høyt som tre 

pinner og like høyt 10 sko 
 Ta bilder av barna etter f.eks alder og høyde 
 Telle bokstaver og stavelse i navn og ord 
 Formjakt, fargejakt, bokstav jakt osv. 
 Legobygging, hyttebygging 
 Terning spill 
 Utforske rundt vekt, volum, lengde, konsistens, flyte/synke 

Etikk, religion og filosofi 
 Undersøke sammen med hvordan ulike høytider og merkedager markeres 
 Prosjektarbeid 
 Ta barnas spørsmål på alvor, resonere og tenke videre sammen med barna 
 Lage plakater med ulike tema, som barna relaterer seg til. Dette viser at vi alle har 

både noen likheter og ulikheter. Samtidig som vi respekterer hverandre.  
 Ta bilder av barna som viser hvordan vi er forskjellige (barnets lenge, hender, hår, 

øyer osv.) 



 Utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og 
filosofiske spørsmål sammen barna 

 Gruppedeling med tema om sosial kompetanse, fokus på hva som er rett og galt 

Nærmiljø og samfunn: 
 Bli kjent med barnas identitet, hvilke land har de tilknytning til 
 Turer i lokalmiljøet 
 Besøke hestesenteret, besøke bautaen med gammelbrua, Målselv varde, 

togstasjonen, Nybyggerkona, Linken, besøke sykehjemmet, jordbruk og gårdsbesøk, 
fjæra, laksefiske, Takvatnet på isfiske, sameskolen 

 Henge opp verdenskart og europakart 
 Bli kjent med kommunen, geografi og stedsnavn 
 Bli kjent med barns rettigheter, barnekonvensjonen 
 Besøke Hjerttind  
 Bli kjent med samiske tradisjoner 

 

 


