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Storavdeling 



ÅRETRS SATSNINGSOMRÅDET/ TEMA 

Barnehagene i Målselv kommune har som satsningsområder barnehageåret 2020/2021 

Realfag,  

 IBM (inkluderende barnehage og skole) 

Temaer vi har valgt å jobbe med for å sette fokus på Realfag og IBM (inkluderende barnehage og skole er): 

Årets hovedtema dette barnehageåret på storavdelingene er Torbjørn Egners forfatterskap der vi vil ha hovedfo-

kus på Hakkebakkeskogen og Folk og røvere i Kardemomme by. Vi vil og komme inn på andre bøker av Torbjørn 

Egner samt han som forfatter.. Historien e om Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen og livet i Kar-

demomme by er kjent for mange små og store. I Hakkebakkeskogen vil vi følge Klatremus, Reven, Bamsefar, Bes-

temor skogmus og de andre dyrene. I Kardemomme by vil vi blant annet bli kjent med Røverne, Tobias i Tårnet, 

tante Sofie og Politimester Bastian. Bøkene tar for seg vennskap/ uvennskap, ærlighet/ uærlighet, og sist men ik-

ke minst samarbeid, og hvordan man sammen kan finne løsninger. Det er og mye musikk, sang og drama knyttet 

opp mot bøkene. 

Trafikk og Hjertesamlinger er 2 andre temaer vi vil ha fokus på dette året.  

I denne aktivitetskalenderen vil dere måned for måned få informasjon om satsningsområder, temaer, aktiviteter, 

mål, fokus o.s.v 

 

Vi på Askeladden, Smørbukk og Smørblomst ser frem til et spennende, lærerikt og flott år i lag med både liten og 

stor.  



TRAFIKK 

Målselv kommune er en trafikksikker kommune noe som innebær at vi er en trafikksikker barnehage.  I den forbindelsen er 

det en del kriterier vi i barnehagen er pålagt å følge. Som for eksempel  - Rygge inn på parkeringsplassen (dette er fordi at når 

man kommer kjørende har man større oversikt over parkeringsplassen enn man har når man skal kjøre fra parkeringsplas-

sen.)  

Trafikksikkerhet er en naturlig del av dannelse og er dermed en del av barnehagens innhold. Å ferdes i trafikken er ikke alltid 

like lett for barn. Barna har ikke de samme forutsetningene som voksne til å forstå det de ser og høre i trafikken.  

I rammeplan på side 56 under FAGFELTET, Nærmiljø og samfunn står det følgende:  Gjennom å arbeide med nærmiljø og 

samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, bli kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer 

å orienterer seg og ferdes trygt.  

Gjennom å være medlem i Barnas Trafikklubb (Trygg trafikk), jobber vi med å integrere trafikk på en naturlig måte gjennom 

uke/ mnd samlingsstunder/ aktiviteter der trafikk står i fokus. 

MÅL: Øke barnas forståelse for hva som er trygt og farlig i trafikken – på en måte barna synes er morsomt og som er knyttet 

til både trafikkmiljøet i vårt eget nærmiljø og til trafikkmiljø vi vil møte utenfor vårt nærmiljø. 

METODE: Bruke Barnas Trafikk klubb (Trygg trafikk) sitt årshjul med seks faste temaer i hver årstid (totalt 24 oppdrag) I 

tillegge vil vi jobbe med ulike trafikkleker, aktiviteter og «Lysets» trafikkoppgaver som vi finner på nettet under Barnas Tra-

fikklubb.  

 

Trafikk 



Hjerteprogrammet  

Hjerteprogrammet/hjertesamlinger er utviklet for å gi barn en velfylt ryggsekk med positive opplevelser de kan ha nytte av resten av livet. 

Hjerteprogrammet er et pedagogisk program omkring sosial kompetanse alle barna i Heggelia/Noraførr blir godt kjent med. Mye av funda-

mentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene, og hjerteprogrammet og hjertet som symbol, er med på å gi barna 

en velfylt ryggsekk med positive opplevelser de kan ha nytte av resten av livet. 

Vårt ønske og mål er at alle barn skal oppleve at de har en verdi som seg selv, og at alle er nødvendige for helheten. For oss er det derfor 

viktig at hvert barn skal erfare, høre og oppleve at de er verdifull hver eneste dag. 

For barnas trivsel og sosiale utvikling. 

Hele dagen har vi fokus på barnets trivsel og sosiale utvikling. Samspill er noe en kan jobbe med I alle situasjoner I løpet av dagen. Hvor-

dan er vi mot hverandre når vi leker sammen, rydder, spiser, er på tur etc. Personalet har hovedansvaret for at det er en god og trygg at-

mosfære I barnehagen.  

Vi skal jobbe med å bygge gode ”team” i barnegruppen, få til gode lekesoner og samspill. Det benyttes mange aktiviteter for å fremme sam-

spill og for eksempel måltidene er et samlingspunkt hver dag der hvert barn blir inkludert i den gode samtalen. 

Målet er at det minst èn dag i uken skal være fokus på hjertesamlinger. Hjerteprogrammet inneholder et vell av aktiviteter Her blir barna 

kjent med tegnefigurene Mats og Mille som er to barn i barnehagealder som det er laget mange historier om knyttet til temaene i hjerte-

programmet. 

Sosial kompetanse. 

En av barnehagens viktigste oppgaver er å hjelpe barn å utvikle holdninger, tilegne seg ferdigheter og få kunnskap om seg selv og andre.  

Sosial kompetanse handler om hvordan vi vokser og utvikler oss, hvordan vi hard et inni oss, og hvordan vi er mot hverandre. Alle sam-

men har en plass I felleskapet. Det å respektere hverandres ulikheter er en del av barnehagens verdigrunnlag. 

Sosial kompetanse læres hele tiden. I barnehagens travle hverdag er det nettopp i det daglige samspillet at barnets selvfølelse, sosiale 

kompetanse og empati utvikles. Samtidig skal barna skape sin egen identitet og finne ut ”hvem er - JEG? Hvem er – DU? Og hva er min 

plass i fellesskapet – VI? 

Hjertesamlinger 



 

August 
  

 

 

 

 

 

 

 TILVENNINGSPERIODEN 

Denne måneden og delvis september er satt av for tilvenning. Noen barn starter opp etter ferie mens andre barn starter for første 

gang på denne avdelingen eller i barnehagen. Gjennom samarbeid mellom personalet og foreldrene skal det legges til rette for en 

trygg og god start i barnehagen. Samtidig skal barnehagen tilpasse rutiner og organisere tid og rom for at barnet får bli kjent, etab-

lere relasjoner og knytte gode relasjoner til både personalet og de andre barna. Derfor må personalet og foreldre sammen legge til 

rette for at barnet får en trygg og god start i barnehagen.  

 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Før oppstart eller i oppstarten får alle foreldre en oppstart-samtale med pedagogisk leder for informasjon om barnet og barne-

hagen. Samarbeid mellom hjem og barnehage skal alltid ha barnets beste som mål. 

 Bruke tid til omsorg for at barna skal føle seg trygge og skape tillit til både andre og seg selv. Skape 

grunnlag for trivsel.  

 Bruke tid til å bli kjent med hverandre og etablere vennskap. 

 Personalet har tett oppfølging av barnet i den første tiden for   at barnet får oppleve tilhørighet og til å 

leke, utforske og lære. 

 August 

 Sosial kompetanse /IBS Realfag Språk 

Tema Tilvenning. 

 

Orienter seg i inne/ uterommet Egen navn 

Mål  Bli trygg i barnehagen, med 

barna og de voksne. 

Ta i bruk både inne og uterommet  Bli kjent med navn på barn og voksne 

Metode/

Voksen-

Beviste og tilstedeværende 

voksne.  

Voksne som delta aktiv i lek og akti-

viteter.  

Vi bruker barnets og voksnes navn når 

vi hilser og ellers i hverdagssituasjoner. 



 ma ti on to fr lø sø 

31 27 28 29 30 31 1 2 

32 3 4 5 6 7 8 9 

33 10 

 

Oppstart nytt  

Barnehageår 

11 12 13 

 

14 15 16 

34 17 18 19 20 21 22 23 

35 24 

 

25 26 

 

27 28 29 30 

August— Tema: Tilvenning 



September 

 Sosial kompetanse /IBS Realfag Språk 

Tema Tilvenning. Mangfold i naturen Begrep i naturen.  

Mål Bli trygg i barnehagen, med 

barna og de voksne. 

Barna skal oppleve naturen, gleden ved å 

ferdes i den og få erfaringer med og 

kunnskap om dyr, vekster og ulik vær. 

Få kjennskap, undre og samtale 

rundt det vi finner ute i naturen. 

Metode/

voksen-

rolle 

Beviste og tilstedeværende 

voksne.  

Bruke naturen i vært nærmiljø . 

Undre oss sammen med barna og bruke 

åpne spørsmål 

Navngi det vi finner i naturen 

MANGFOLD I NATUREN 

Barn leker på en annen måte når de er i naturmiljøer. Miljøer med et ikt biologisk mangfold gjør noe med barns kreativitet og nysgjerrighet. Det danner grunnlag for 

ny læring og tar utgangspunkt i det barn i barnehagealder er opptatt av. Det å ta i bruk større områder, landskaper og steder, gir mange muligheter for lek og læring. 

Bevegelse og utforskning er viktige faktorer for barns lek, og dette gjelder spesielt i naturen, der barna kan finne inspirasjon til lek og estetiske uttrykk, samt får utal-

lige og varierte sanseinntrykk. Et landskap med ujevnt underlag, vegetasjon som gir ulike lysforhold, steiner i ulike størrelser og fasonger, fargerike kryp, en stubbe 

som kan bli en stol er med på å skape stemninger og illusjoner. Dette er elementer som inspirerer og driver lekens fortellinger fremover. Omtrent halvparten av barne-

hagens innhold og tid foregår ute, så det å kunne utnytte naturen til lek og læring er sentralt både for barn og voksne. Gjennom dette temaet vil man kunne jobbe in-

nenfor alle fagområdene i rammeplanen. 

 

TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE 

Trafikksikkerhet er en naturlig del av dannelse og er dermed en del av  barnehagens innhold. Å ferdes i trafikken er 

ikke alltid like lett for barn. Barna har ikke de samme forutsetningene som voksne til å forstå det de ser og høre i tra-

fikken. I rammeplan på side 56 under FAGFELTET, Nærmiljø og samfunn står det følgende: Gjennom å arbeide med 

nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, bli kjent med institusjoner og steder 

i nærmiljøet og lærer å orienterer seg og ferdes trygt. Gjennom å være medlem i Barnas Trafikklubb (Trygg trafikk), jobber vi med å integrere trafikk på en naturlig 

måte gjennom uke/mnd samlingsstunder/aktiviteter der trafikk står i fokus. Dette vil komme fram i fortløpende planer og rapporter. 



 ma ti on to fr lø sø 

36  1 2 3 4 5 

 

6 

37 7 

Påsmøring i    bar-

nehagen   starter. 

8 9 

Turdag/ Utedag 

10 

Førskoleklubb 

11 12 13 

38 14 

 

 

 

 

15 16 

Turdag/ Utedag 

17 

Førskoleklubb 

18 

Hus Heggelia: høst-

fest 

19 20 

39 21 

Foreldremøte 

Heggelia bhg  

kl 18.00-20.00 

Noraførr bhg 

kl 19.00-21.00 

22 23 

Turdag/ Utedag 

24 

Førskoleklubb 

25 26 27 

40 28 29 

 

30 

Turdag/ Utedag 

1 

Førskoleklubb 

2 3 4 

September—Tema: Mangfold i naturen og Trafikk 

Hus Noraførr Brannvernuke 



 

Oktober 

  Sosial  Kompetanse /IBS Realfag Språk 

Tema Vente på tur Tall og geometri Geometriske begreper 

Mål Lære å utsette egne behov, og få 

erfaringer med å være en del av 

ei gruppe. 

Utforske, undres og leke med tall, 

form og mønster. 

Få kjennskap/erfaring med begre-

per, som barna møter i hverda-

gen. 

Metode/

voksenrolle 

Jobbe i mindre grupper. Personal 

som ser alle barn, og lar de med-

virke i aktivitetene. 

Delaktige, undrende og bevisste 

voksne.  

Ha tall, symboler og konkreter til-

gjennlige   

Samtale rundt og bruk av former, 

figurer, mønster, symmetri, må-

ling o.s.v  

GEOMETRI 

Barna skal kunne erfare, utforske og leke med former og mønster. Her vil vi blant annet bruke tapetprøver, baking og det vi finner i naturen rundt oss. 

Barna er opptatt av at ting har forskjellig form og mønster, dette vil vi bygge videre på. Vi stimulerer finmotorikken med klipping og andre formingsak-

tiviteter der geometri er fremtredende. Barna er omgitt av geometri hele tiden, blant annet har husene i nærmiljøet forskjellige geometriske former, vin-

duer er firkantede og sirkulære, tak har trekanter osv.  

I rammeplan for barnehager, er Antall, rom og form et eget fagområde. Den sier at «barnehagen skal bidra til at barna opplever glede over å utforske og 

leke med tall og former, og at de får mulighet til å tilegne seg anvendbare matematiske begreper. Dette innebærer lek med form og mønster, og det å 

gjøre erfaringer med ulike størrelser, former og mål, gjennom å sortere og sammenligne». 



 ma ti on to fr lø sø 

40 28 

Foreldremøte  før-

skoleklubben. Info 

kommer 

29 30 

Turdag/ Utedag 

1 

Førskoleklubb 

2 3 4 

41 5 6 7 

Planleggingsdag.  

Barnehagen stengt. 

8 9 10 11 

42 12 13 14 

Turdag/ Utedag 

15 

Førskoleklubb 

 

Refleksdagen.  

Besøk av Politiet. 

16 17 18 

43 19 20 21 

Turdag/ Utedag 

22 

Førskoleklubb 

23 24 25 

44 26 

 

27 28 

Turdag/ Utedag 

29 

Førskoleklubb 

30 31 1 

Oktober—Tema: Geometri 



 

November 

 Sosial  Kompetanse/ IBS Realfag Språk 

Tema Egne grenser «min kropp er bare 

min»  

Kropp og helse Kropp og helse 

Mørketid 

Mål At barna skal lære seg at man selv 

bestemmer over egen kropp.  

Bli trygg på egen kropp Få kjennskap og kunnskap om egen 

kropp og følelser. 

Knytte begrep opp mot konkreter 

Metode/

voksen-

rolle 

Ulike bevegelseaktiviteter ute og in-

ne, tilrettelegge for passe utfordring-

er.  

Anatomilære, (indre/ytre organer). 

Snakke om hva som er et sunt kost-

hold. Praktiske aktiviteter. 

Samtale om gode vaner i forhold til ak-

tivitet, hvile, helse og kosthold 

Bruke de ulike begrepene innenfor te-

ma mørketid- 

KROPP OG HELSE 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har ulike fagområder barnehagen skal jobbe med, deriblant fagområdet ”kropp, bevegelse, mat og hel-

se”. Dette fagområdet har vi tatt utgangspunkt i når vi har satt opp temaet kroppen og helse. Gjennom arbeid med dette skal barna få mulighet til å sanse, 

oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. 

Teamet vil inneholde både fysiske aktiviteter man gjør med kroppen samt anatomisk utforskning. Å bli trygg på egen kropp er noe som blir mer og mer 

aktuelt i sammenheng med utviklingen i samfunnet, blant annet gjennom allmennmedier. Vi skal også snakke om egne grenser, for at barnet skal kunne 

gjenkjenne og gi uttrykk for dersom det blir utsatt for noe ulovlig. Vi skal blant annet lære mer om hva et sunt kosthold er, for å bli mer bevisst på dette. 

MØRKETID 

I november snakker vi om mørketiden og at solen går bak fjellene 

Gjennom å bruke synssansen øyet vil vi oppleve og undre oss over  

hva som skjer ute i mørketid. Nordlyset, stjerner, mørket, månen, solen o.s.v 

 



 ma ti on to fr lø sø 

45 2 3 4 

Turdag/ Utedag 

«Brannvern 

-dag» 

5 

Førskoleklubb 

6 7 8 

46 9 10 11 

Turdag/ Utedag 
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Førskoleklubb 
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47 16 17 18 

Mørketidsfest 

-nærmere info  

Kommer 

 

19 

Førskoleklubb 

20 21 22 

48 23 24 25 

Turdag/ Utedag 

 

26 

Førskoleklubb 

27 28 29 

November—Tema: Kropp og helse og Mørketid 

Hus Heggelia Brannvernuke 



 

Desember 

  Sosial  Kompetanse/ IBS 

 

Realfag Språk 

 

Tema Gjøre noe godt for andre/ Spre gle-

de 

Kreativitet Advent og jul 

Mål Kunne dele glede, og glede seg på 

andres vegne. 

Bruke tilgjengelige materialer. 

Utforske og skape med ulike 

materiell 

Få kjennskap til juletradisjo-

ner 

Metode/

voksenrolle 

Felles juleglede. Voksne benevne 

handlinger som bidrar til å glede 

Voksne er åpne for barna inn-

spill og kreative utfoldelse 

Knytte begrep opp mot konkre-

ter 

ADVENT OG JUL  

Desember er tid for å skape ro og hygge i barnehagen  

i en ellers hektisk hverdag. Vi vil formidler julens budskap  

og tradisjoner på en enkel måte som  samsvarer 

 med barnas forutsetninger. Vi ønsker i denne måneden å 

 vektlegge norske tradisjoner som ivaretar kristne og 

 humanetiske verdier og tradisjoner. Samtidig 

vil vi snakke om andre kulturer og tradisjoner som finnes  

i barnegruppa. Vi rydder bort de faste aktivitetene og vi  

prøver å unngå møtevirksomhet på dagtid. Dette e 

r for å skape ro, rom for juleforberedelser og trygghet i  

en ellers så travel desembermåned. 



 ma ti on to fr lø sø 

49 30 1 2 3 

 

Nisse fest  

hus Heggelia 

4 

Nissefest 

-nærmere info kom-

mer 

5 6 

50 7 8 9 

 

10 11 

Lucia 

-nærmere info kom-

mer 

 

12 13 

51 14 

 

15 16 17 

Julelunsj Smørbukk 

18 19 20 

52 21 22 23 24 

Julaften 

Barnehagen er 

stengt 

25 

1.juledag 

Barnehagen er 

stengt 

26 

2.juledag 

27 

 

1 28 

 

29 

 

30 31 

Godt nytt år! 

1 

1.nyttårsdag 

2 3 

Desember - Tema: Advent og jul 



 

FENOMENER OG STOFFER 

Gjennom å bruke de ulike sansene våre skal barna lære å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om den fysiske verden 

gjennom å undre seg, utforske og stille spørsmål. Vi vil gjennom å være «små forskere» være nysgjerrige, ha et åpent sinn og prøve ut forskjellige ekspe-

rimenter. Denne måneden er også fin med tanke på fenomener, som for eksempel stjerner, nordlys, samt at sola kommer tilbake. Noe som fører oss inn 

på astronomi. 

Rammeplanen for barnehagene sier noe om dette: «Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar 

til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legge til grunn for deres læringsprosesser. 

Barna skal få undersøke, oppdage, forstå sammenheng, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sansene i sine læ-

ringsprosesser».  

 

 

Januar 

 Sosial  Kompetanse/ IBS Realfag Språk 

Tema Samarbeid Fenomener og stoffer Fenomener og stoffer 

Mål Bli en god hjelper, som bryr seg om 

andre, og ser seg selv i et større fel-

lesskap (barnegruppa). 

Få kjennskap og enkle erfaringer in-

nen fysikk og kjemi 

Tolerere andres meninger, og bli enig 

om en felles løsning, både mellom barn-

barn og barn-voksen. 

Metode/

voksen-

rolle 

Ansatte som er gode forbilder, som 

bruker et vennlig språk. 

Prøve ut ulike eksperimenter, og 

voksne som legger til rette for und-

ring. 

Samtale/undring rundt det vi lurer på. 

Bruke internett, faktabøker etc. 



 ma ti on to fr lø sø 

1 28 

 

29 30 

 

31 

 

1 2 3 

2 4 5 6 

Turdag/ Utedag 

7 

Førskoleklubb 

8 9 10 
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Turdag/ Utedag 
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15 

 

16 17 

4 18 19 20 

Turdag/ Utedag 

21 

Førskoleklubb 

22 23 24 

5 25 26 27 

Turdag/ Utedag 

 

28 

Førskoleklubb 

Hus Heggelia solfest 

29 

Hus Noraførr solfest 

 

30 31 

Januar— Tema: Fenomener og stoffer  



 

Februar 
TALL 

Barna skal oppmuntres til å utforske og leke med tall, og ha tilgang til tall. Vi vil ha ei tallrekke på veggen i barnas høyde, slik at de blir kjent med hvor-

dan tallene ser ut. Tall finner vi overalt, når vi er på tur kan vi telle forskjellige ting. I hverdagen bruker vi tall og telling mye, bla ved borddekking, vi 

kan telle hvor mange barn, voksne, gutter og jenter det er i barnehage. 

Gjennom barnas lek med tall og mengder vokser både tallforståelsen og språkforståelsen. Slik legges grunnlaget for en god matematikkutvikling.  

Rammeplanen sier noe om dette: "Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen skal 

bidra til at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former."  

 

INTERNASJONAL MÅNED MED UTGANGSPUNKT I AVDELINGENE. 

Denne måneden skal vi bli kjent med andre kulturer og andre språk. 

I den anledning ser vi gjerne at foreldre kan ta med gjenstander, bilder,  

nedskrevne sanger eller setninger fra andre land (språk) som vi kan bruke i  

dette arbeidet. Hovedmålet i denne måneden er at vi skal bli enda bedre  

kjent og trygg på hverandre.  

 Sosial  Kompetanse/ IBS Realfag Språk 

Tema Antall, rom og form Tall Telling 

Mål Lek med telling, tall i lek og spill 

med tall og telling 

La barna få kjennskap til telling, 

mengde, antall og tall. 

Få kunnskap og undringer rundt tall og 

tallrekker. 

Metode/

voksen-

rolle 

Legge til rette for aktiviteter tilpas-

set det enkelte barnet. Bruke hver-

dagssituasjoner som verktøy. 

Trekke inn tall og tallbegreper i 

hverdagssituasjoner. Ha tall , sym-

boler og konkreter tilgjengelige.  

Benevne tall og tallbegreper, være lyd-

høre for barnas interesser for tall og tall-

lek.  



 ma ti on to fr lø sø 

5 

 

1 

 

Internasjonal uke 

 

 

 

 

2 3 4 

 

5 

Samenes  

          nasjonaldag. 

6 

 

7 

6 8 9 10 

Turdag/ Utedag 

11.  12 13 14 

7 15 16 17 

Turdag/ Utedag 

18 

Førskoleklubb 

 

19 

 

20 21 

8 22 23 24 

Turdag/ Utedag 

25 

Førskoleklubb 

¨26 27 28 

Februar— Tema: Tall og Internasjonal måned. 



 

Mars 
TEKNOLOGI OG DESIGN 

Teknologi og design handler om at barna følger en prosess fra ide til produkt, der det er mange ulike faser underveis i prosessen. Barna skal få bruke si-

ne erfaringer og kreativitet til å utvikle det endelige «produktet» Videre skal barna kunne erfare hvordan ulik teknikk kan brukes i leken og ellers i hver-

dagslivet. I rammeplan på side 52 under FAGFELTET, Natur, Miljø og teknologi står det følgende: Barnehagen skal legge til rette for at barna skal få et 

mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og lærling. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan bli nysgjerrig på na-

turvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. 

 

PÅSKE 

Vi jobber med påskeforberedelser og påsketradisjoner. 

. 

 

 

 Sosial  Kompetanse/ IBS Realfag Språk 

Tema Bli kjent med egen kreativitet. 

 

Skape nysgjerrighet rundt teknolo-

gi og design 

Teknologi og design 

Mål Akseptere at alle er forskjellige, og at 

det er ulike måter å uttrykke seg på 

Få kjennskap og erfaringer fra 

bruk av ulike teknikker.  

Sette ord på egen kreativitet. 

Meto-

de/

voksen-

rolle 

Voksne som hjelper/ støtter barna i å 

få anerkjennelse på måten de ønsker 

å uttrykke seg på. 

Personalet legger til rette for utprø-

ving av ulike eksperimenter,  

Samtale rundt og bruk av ulike fakta-

bøker. 



 ma ti on to fr lø sø 

9 1 2 3 4 

 

Temafest 

5 6 7  

10 8 9 10 

Turdag/ Utedag 

11 

Førskoleklubb 

12 13 14 

11 15 

 

Påskeaktiviteter 

 

16 17 

Turdag/ Utedag 

 

18 

Førskoleklubb 

19 20 21 

12 22 23 24 

 

25 

 

26 27 28 

13 29 

Vinteraktivitetsuke 

Hele denne uken 

har vi vinteraktivi-

teter. Mer info kom-

30 31 

Barnehagen stenger 

før påsken klokken 

12,00 

1 

Skjærtorsdag 

2 

Langfredag 

3 

Påskeaften 

4 

1.påskedag 

Mars—Tema: Teknologi og design og Påske 

Vinteraktivitetsuke 



 

April 

 Sosial  Kompetanse/ IBS Realfag Språk 

Tema Dele opplevelser 

 

Måling Matematiske begreper 

Mål Oppleve glede og humor ved å utforske 

sammen med andre.  

Få erfaringer med målebegreper. Få 

erfaringer med ulike størrelser og mål 

gjennom å sammenligne.  

Bruke fantasi til å finne alternative 

metoder for å finne svar 

Metode/

voksen-

rolle 

Voksne som er tilstede i her og nå situasjo-

ner og som bygger videre på barnas ideer og 

forsker videre i lag med barna. 

Se måling i hverdagen. Bruk av ulike 

måle enheter. Undre seg sammen 

med barna om hvordan måle.  

Bruke begreper som lengde, høyde, 

mengde, antall, osv. Vi legger til rette 

for progresjon hos barna. 

MÅLING 

Barn er opptatt av å finne ut av størrelser, måle og sammenligne. Barn er opptatt av størst/minst, kort/lang, lett/tung , eldst/yngst osv. Barna skal kunne 

erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. Her kommer også for eksempel baking inn. Vi skal sanke steiner, pin-

ner og andre ting i naturen som vi kan sortere i     forskjellig størrelser og fasonger. Vi skal måle barna, for å sammenligne høyde, hvem som er lengst 

og hvem er lavest. Måling er noe vi alle bruker i hverdagen, når vi fyller melk opp i kopper, lager mat, hvor høyt er legohuset vi bygger, ute i sandkas-

sen kan barna ha sand i bøtter og former å få erfaring med måling. 

 

  



 ma ti on to fr lø sø 

14 5 

1.påskedag 

 

6 7 8 9 10 11 

15 

 

12 

 

 

13 14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

16 19 

 

20 21 

Turdag/ Utedag 

22 

Førskoleklubb 

23 24 25 

17 26 27 28 

Turdag/ Utedag 

29 

Førskoleklubb 

30 1 

 

Offentlig høytidsdag 

2 

April—Tema: Måling 



 

Mai 
FORSKERSPIREN 

I likhet med det meste av innholdet i barnehagen skal temaer og prosjekter møtes med undring og utforskende måte. 

Forskerspiren er et hovedområde i naturfag i grunnskolen som handler om praktiske aktiviteter og utforskende arbeidsmetoder. Dette er tanker som også 

står sentralt i barnehagen. Frøet kommer før spiren og det har enormt potensial. Tenk på de bitte små frøene som kan vokse til store trær om de får de 

rette betingelsene. Frøene er som barnehagebarna. "Små forskere - store oppdagelser"  

I Rammeplanen for barnehagen (2017) står det (side 52): 

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal 

legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av tek-

nologi og redskaper. 

  

       

 Sosial  Kompetanse/ IBS Realfag Språk 

Tema Etter tur  Teknologi og redskaper Samtale 

Mål Barna skal lære seg å måtte vente på 

tur. Å gå etter tur er et vekslende 

samarbeid mellom mennesker. Det er 

grunnlaget for relasjoner og senere 

Erfare og undre seg rundt ulike 

«eksperiment».  

Bruke språket på en hensiktsmessig må-

te.  

Metode/

voksen-

rolle 

Vi øver på å vente på tur i ulike ruti-

ner, aktiviteter og lekesituasjoner. 

Være nysgjerrig og undrene i lag 

med barna 

Gjennomføre ulike eksperiment og snak-

ke/reflektere rundt hendelsen.  



 ma ti on to fr lø sø 

18 3 4 5 6 7 

 

8 9 

19 10 11 12 

Turdag/ Utedag 

13 

 

Kristi  

himmefartsdag 

-Barnehagen stengt 

14 

 

Planleggingsdag 

-Barnehagen stengt  

15 16 

20 17 18 19 

Turdag/ Utedag 

20 

Førskoleklubb 

21 22 23 

1.pinsedag 

21 24 

 

2.pinsedag 

-Barnehagen stengt 

25 26 

Turdag/ Utedag 

27 

 

28 

 

 

29 30 

Mai—Tema: Forskerspiren og Grunnlovsdagen (17 mai) 



 

Juni 

 Sosial  Kompetanse/ IBS Realfag Språk 

Tema Ja/ Nei Hva har vi lært og erfart rundt real-

fag temaene.  

Begreper 

Mål Barna skal øve på å velge egne akti-

viteter, uavhengig av hva «kompisen» 

velger. 

Medbestemmelse/ innflytelse på 

barnehagehverdagen 

Bruke de ulike begrepene/ kunnska-

pen man har tilegnet seg gjennom de 

ulike realfag temaene. 

Metode/

voksen-

rolle 

Voksne som støtter og oppmuntre 

barna til å ta egne velg. 

Voksne som legger til rette og er med 

å støtte barna på de aktivitetene/ 

undringen de velger . 

Engasjerte og tilstedeværende voksne 

i både «her og nå» situasjoner og i   

planlagte aktiviteter 

REALFAGSREPETISJONER 

Hva har vi lært og erfart rundt realfag? 

Hva ønsker barna å gjøre igjen? 

Juni er en form for «hvit måned» der barna  

selv kan ønske hva vi skal fokusere på etter  

arbeidet med realfag. Her vil barnas medvirkning  

ha stor innflytelse på barnehagehverdagen. 



 ma ti on to fr lø sø 

22 31 1 2 

Turdag/ Utedag 

3 

Førskoleklubb 

4 5 6 

23 7 

 

8 9 10 

Førskoleklubb 

11 12 13 

24 14 15 16 

Avslutning av faste  

Turdag/ Utedager 

17 

Avslutning for  

førskoleklubben 

18 

 

19 20 

25 21 

Hele denne uken 

har vi friluftsuke. 

Nærmere informa-

sjon kommer. 

22 23 24 25 26 27 

26 28 

 

29 30 1 2 3 4 

Juni—Tema: Realfagsrepetisjoner.  

Friluftsuke; info kommer når det nærmer seg 



 ma ti on to fr lø sø 

27 5 6 7 8 9 10 11 

28 12 

Barnehagen har som-

mer stengt. 

13 14 15 16 17 18 

29 19 

Barnehagen har som-

merstengt. 

20 21 22 23 24 25 

30 26 

Barnehagen har som-

mer stengt 

 

27 28 29 30 31 1 

31 2 3 4 5    

Juli 
 Barnehagen stengt i uke 28-29-30 

God  

sommer 

I uke  26/27 og 31/32 vil det være ferieavvikling for de 

ansatte som tilsier at vi vil være sammenslått på huset. 

I uke 33 er det oppstart av nytt barnehageår og tilvenn-

ing av nye barn. Barnehagen stengt uke 28-30. 



 

 

HVA HVEM DATO 

Oppstart og tilvenning   Uke 33 

Foreldremøte     

Verdens dag for psykisk helse    10.  

Planleggingsdag     

Refleksdag – besøk av politiet     

Brannverndag     

Mørketidsfest     

Nissefest     

Lucia     

Planleggingsdager     

Solfest     

Samenes nasjonaldag     

Barnehagedagen     

Vinteraktivitetsuke     

Planleggingsdag     

17.mai (feiring i bhg?)     

Avslutning for skolestarterne     

Sommerfest?     

Friluftsuke      

Årshjul 


