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Mål Realfag: Alle barn skal få mulighet til å møte arbeidsmetoder som baserer seg på utforskning, undring og problemløsning slik at de får interesse for 
realfag og matematiske løsninger.  Vi bruke den språklige kompetansen personalet har tilegnet seg i språkarbeidet til å arbeide med språket også på 
realfagenes premisser. 
 
 
Mål IBS (Inkluderende barnehage-og skolemiljø): I Målselv er det plass til alle! Alle barn skal få mulighet til, og oppleve seg som en betydningsfull 
deltager i fellesskapet. Barn og unge, ansatte og foreldre skal sammen medvirke i å skape et læringsmiljø som fremmer trivsel, trygghet og læring 
gjennom gode relasjoner, der målet er å gjøre barn og unge robuste. Vi vil ha fokus på voksenrollen, og ved hjelp av refleksjon og tilbakemeldinger øke 
egen relasjonskompetansen. 
 

 
 
Pilotstudie i regi av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) ved UIT: «Relasjons- og utviklingsstøttende barnehage». 
Det er utarbeidet en kortversjon av Skole-og barnehageprogrammet sin «orginalversjon» av de «De utrolige årene». I «kortversjonen» er fokuset å styrke 
personalets relasjonelle kompetanse, bruk av proaktive forebyggende arbeidsmåter og bruk av læringsverktøy for å styrke sosiale- og emosjonelle 
ferdigheter hos barn. Tiltaket inkluderer 21 timers opplæring for alle ansatte i barnehagen med mål om å nå alle barna i barnehagen (dvs. et 
universalforebyggende tiltak), hvor målet er å fremme alle barns sosiale- og emosjonelle ferdigheter, motivere barn for lek og læring, fremme 
emosjonsregulering, samarbeid og problemløsning, samt forebygge uro og konflikter. Gjennom en felles opplæring er målet å utvikle en felles forståelse 
og faglig plattform for hvordan møte barns behov og utfordringer på hensiktsmessige måter. Som en del av opplæringen vil ansatte også motta en 
forberedende forelesning om Forebyggende psykisk helsearbeid i barnehagen (2,5 timer). Piloteringen innebærer at tiltaket er under utprøving og skal 
evalueres i en liten skala i noen få barnehager i Norge med mål om å innhente viktige erfaringer før mer omfattende forskning og en eventuell større 
implementering kan tilbys på sikt. Kvalitet på omsorgs-og opplæringsmiljøet i barnehagen vil evalueres ved hjelp av standardisert observasjonsverktøy 
utført av sertfiserte observatører fra RKBU Nord/UiT (ansatte og foresatte vil først spørres om samtykke).  
 

 
 
 
 
 

ÅRETS RYTME Ballblom, Solsikke og Hestehov 2020-21 Avdeling 0-4 år 

 
 
 



Måned August – september  Oktober  November Desember 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Datoer:  Planleggingsdag: 14/8 
Foreldremøte: 10/9 
Brannøvelse: 17/9 
Gammelungefest: 29/9 

 Mørketidsfest: 17/11 Nissefest: 3/12 
 

Tema: Tilvenning «De tre bukkene bruse» «De tre bukkene bruse» 
 

Advent og jul 

Mål: Barna skal få en trygg og god 
start i barnehagen. Vi bruker tid 
på at barna skal bli kjent med 
hverandre, de voksne og 
rutinene i barnehagen. 
 

Bli kjent med eventyret «De tre 
bukkene bruse». 

Bli kjent med eventyret «De 
tre bukkene bruse» på ulike 
måter. 

Få kjennskap til julens tradisjoner. 

Realfag: Bli kjent med barnehagens inne 
og uteområde. 
 

Størrelse. Telling. Nedtelling til jul. 

Sos.komp 
(IBS) 

Lære å hilse på hverandre, og få 
oppleve at de voksne har fang 
tilgjengelig. 
 

Vente på tur. Følelsen «Redd». Glede andre. 

Språk:  Lære navnet på barnehagen, og 
på avdelingens rom. 
 
 

Få kjennskap til sangen 
«Lille bukken bruse». 

Få kjennskap til begrepene 
Troll, Bru, Bukk og Elv. 

Få kjennskap til ulike julesanger. 
 
 
 
 



Måned Januar Februar  Mars April 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datoer:  Solfest: 28/1 Temafest: 23/2  Uke17: Overgang til ny avdeling.  
 

Tema: «Den lille larven aldri mett» 
 

«Den lille larven aldri mett» 
 

Påske 
 

Realfag 

Mål: Bli kjent med bokas innhold. Å smake på ulik mat. Få kjennskap til påskens 
tradisjoner. 

Oppleve, utforske og 
eksperimentere med 
Naturfenomener og fysiske lover. 
 

Realfag: Lære basisfargene Rød, Gul og 
Blå. 

Lære å telle til 5. Bruke følesansen til å kjenne 
på ulike materialer. 
 

Eksperimentere med vann. 

Sos.komp 
(IBS) 

Å dele med hverandre. Å hjelpe hverandre. Følelsen «Trist». Tålmodighet. 
 
 

Språk:  Lære fargenavn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Få kjennskap til navn på 
ukedager. 

Lære sangen «En liten kylling i 
egget lå». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flittig bruk av ord og begreper.  
 
 
 
 
 
 
              



Måned Mai Juni   
  

 

 

 

  

Datoer: Ruskenaksjon: Uke 19 
 

   

Tema: Realfag 
 
 

Realfag   

Mål: Undre seg over endringer i 
naturen. 
 

Undre seg over endringer i 
naturen. 

  

Realfag: Utforske naturen ved hjelp av 
sansene. 
 

Utforske dyrelivet i naturen.   

Sos.komp 
(IBS): 

Oppleve vennskap. 
 

Samarbeide.   

Språk: Samtale rundt det vi utforsker. Samtaler rundt det vi utforsker. 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

Mål Realfag: Alle barn skal få mulighet til å møte arbeidsmetoder som baserer seg på utforskning, undring og problemløsning slik at de får interesse for 
realfag og matematiske løsninger. Få kjennskap til og forståelse for realfagsspråk som f.eks. form, tall, mengde, matematiske begrep osv. Vi vil ha fokus på 
realfag i alle våre hverdagsaktiviteter.  

 

Mål IBS (Inkluderende Barnehage og Skolemiljø): I Målselv er det plass til alle! Alle barn skal få mulighet til, og oppleve seg som en betydningsfull 
deltager i fellesskapet. Barn og unge, ansatte og foreldre skal sammen medvirke i å skape et læringsmiljø som fremmer trivsel, trygghet og læring 
gjennom gode relasjoner, der målet er å gjøre barn og unge robuste. Vi vil ha fokus på voksenrollen, og ved hjelp av refleksjon og tilbakemeldinger øke 
egen relasjonskompetansen. 

 
Pilotstudie i regi av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) ved UIT: «Relasjons- og utviklingsstøttende barnehage» 

Det er utarbeidet en kortversjon av Skole-og barnehageprogrammet sin «orginalversjon» av de «De utrolige årene». I «kortversjonen» er fokuset å styrke 
personalets relasjonelle kompetanse, bruk av proaktive forebyggende arbeidsmåter og bruk av læringsverktøy for å styrke sosiale- og emosjonelle 
ferdigheter hos barn. Tiltaket inkluderer 21 timers opplæring for alle ansatte i barnehagen med mål om å nå alle barna i barnehagen (dvs. et 
universalforebyggende tiltak), hvor målet er å fremme alle barns sosiale- og emosjonelle ferdigheter, motivere barn for lek og læring, fremme 
emosjonsregulering, samarbeid og problemløsning, samt forebygge uro og konflikter. Gjennom en felles opplæring er målet å utvikle en felles forståelse 
og faglig plattform for hvordan møte barns behov og utfordringer på hensiktsmessige måter. Som en del av opplæringen vil ansatte også motta en 
forberedende forelesning om Forebyggende psykisk helsearbeid i barnehagen (2,5 timer). Piloteringen innebærer at tiltaket er under utprøving og skal 
evalueres i en liten skala i noen få barnehager i Norge med mål om å innhente viktige erfaringer før mer omfattende forskning og en eventuell større 
implementering kan tilbys på sikt. Kvalitet på omsorgs-og opplæringsmiljøet i barnehagen vil evalueres ved hjelp av standardisert observasjonsverktøy 
utført av sertfiserte observatører fra RKBU Nord/UiT (ansatte og foresatte vil først spørres om samtykke).  

 

ÅRETS RYTME Bekkeblom og Løvetann 2020-21 Avdeling 3-6 år 
 
 
 



 
Måned August September – Oktober November Desember 
 

    
Datoer: Planleggingsdag: 14/8 

Trollklubb: uke 35 
 

Foreldremøte: 10/9 
Gammelungefest: 29/9 
Brannøvelse: 17/9 
Brannvern uke: 38 
Refleksens dag: 15 oktober 

Mørketidsfest: 17. november 
 

Kirkebesøk: 1o desember 
Nissefest: Torsdag 3 desember 
 

Tema: Tilvenning Høst og Brannvern Mørketid 
 

Jul  

Mål: Store  og små skal bli kjent å 
føle tilhørighet i ny gruppe. 

Å lære barna å respektere, og 
ta vare på naturen. 

Barna skal få oppleve, utforske og 
eksperimentere med 
naturfenomener. 

Å bli kjent med hvorfor vi feirer jul 
Å lage ei koselig førjulstid for store 
og små 

Realfag: Samle naturmaterialer. 
Lage naturbilder. 
Naturbingo. 

Lage syltetøy, saft og 
grønnsaksuppe. Høste fra 
egen hage. Fargejakt. 
Snakke om forandringene i 
naturen. 

Utforske lys i vann. Lys og 
skyggelek (Forskerfrø.no) Lage et 
kaleidoskop. Tegne etter skygge. 
Skyggeteater. Islykt og isslott. 
 

Adventskalender, bake pepperkake. 
Juleevangeliet. Lage julegave til 
Målselvtunet. Spre glede på 
sykehjemmet. Registrer oss som 
livsglede barnehage på nett.) 

(IBS) Knytte nye vennskap. Dele 
grupper og lekegrupper 
Utvikle gode holdninger til 
seg selv og andre. Øve på å 
vente på tur. 

Grønne tanker og glade barn. 
Å ta vare på hverandre. 
Veilede i lek. Voksne må være 
til stede. Knytte nye vennskap. 

Ta vare på hverandre- bruk refleks. 
Være en god venn.  
 

Forskjellige julefeiringer. Vise 
omtanke og glede andre. Snakke om 
følelsene glad, spenning, 
forventning. 

Språk:  Bli kjent med nye rutiner på 
ny avdeling.  Lese Venne- 
bøkene. Lese Bertas 
eksperimenter 
Tundra og Triton 

Lese om den lille røde høna. 
Snakke om følelsene, sint, 
redd, engstelig og glad. 
Lese «vennebøkene».  
Lese «Venner og uvenner» 

Lære begrepene lys, mørk og 
skygge.  

Julebudskapet og julesanger 
Julebøker- Karsten og Petras jul. 
Fantorangens jul, Pulverheksa feiret 
jul, Snekker Andersen. 
 
 



Måned Januar – Februar Mars April Mai - Juni 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Datoer:  Solfest: 28/1 
Temafest: Forsker fest 
Tirsdag 23/2 
 
 

Barnehagedagen: 9/3 
Kirkebesøk: 
 

Overgang til ny avd.: uke 17 
Påske: 1-5/4 
 

Ruskeaksjon: uke 19 
17 mai tog til Målselvtunet: 12/5 
Brannøvelse: 3 juni 
Realfagsuke: uke 20 
Trollklubb avslutning:  

Tema: Fysikk eksperiment 
 
 

Vinter Bærekraftig utvikling 
Fra jord til bord 
«Lille larven aldri mett» 

Fargeglede og kunst 

Mål: Få erfaringer med ulike 
eksperiment. 
 

Oppleve trivsel, glede og 
mestring i å være ute om 
vinteren. 

Barna skal lære seg å nyttiggjøre 
seg av og høste av jorda. 

Ta i bruk fantasi, kreativ tenking og 
skaperglede. 

Realfag: Is eksperiment. 
Snø eksperiment. 
Fysikk eksperiment. 
 

Påskeforming. Snakke om 
former og mønster. Størrelse. 
 
 
 

Så frø for å dyrke grønnsaker. 
Løk i vann. 
Avokado i vann. 
Eple frø og erter i vinduskarmen. 
Så karse. 

Male på forskjellige måter. 
Male inne og ute. 
Gå på fargejakt. 
 

IBS Felleskap. Samarbeid med 
flere. Glede seg over det 
andre får til Støtte  
hverandre 

Påskebudskap 
Ikke alle feirer påske. 

Nysgjerrighet 
Heie på hverandre 

Skape et felleskap gjennom farger 
Bidra til kulturelt mangfold for hele 
barnegruppa 

Språk:  
 
 
 
 

Begreper innen inne fysikk 
 

Undre seg og filosofere 
sammen om hvorfor ikke alle 
feirer påske. Skape forståelse 
for andre menneskers 
livsverden og levesett. 

Lese boken «Lille larven aldri mett» Øve på farger 
Snakke om endringer som skjer i 
naturen 
Leke med dukker  



 

 


