
Aktivitetsplan for Heggelia barnehage  
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Småbarnsavdeling  

 



 

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.  

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. 

 Hvert barn får en kontaktperson i starten som ivaretar banets behov for trygghet, tilstedeværelse, nærhet, omsorg og samhand-

ling i det første møtet med barnehagen. 

 Tilvenningen for hvert enkelt barn er forskjellig. Noen bruker kort tid mens andre bruker lengre tid på å bli kjent og trygg i et 

nytt miljø.  

 

 

  

 August 

 Sosial kompetanse (IBS) Realfag Språk 

Tema Få tillit til en voksen Kjennskap til sansene Egennavn 

Mål  Skape trygghet i barnegruppa Skape seg erfaring til de nye omgi-

velsene 

Bli kjent med navn på barn og voksne.  

Metode/

Voksen-

rolle 

Bevisste og tilstedeværende 

voksne. 

Ha fokus på barnet                 

Ha øyekontakt 

Barnet skal få lytte, føle, og få bruke 

sansene til å bli kjent med det som 

dukker opp i barnehagen 

 

Vi bruker barnets og voksnes navn når 

vi hilser og i hverdagssituasjoner. 



 ma ti on to fr lø sø 

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 / 31 

 

25 26 

 

27 28 29 30  

August 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                                                                                             

September 

 Sosial kompetanse (IBS) Realfag Språk 

Tema Få tillit til en voksen Kjennskap til sansene Egennavn 

Mål Skape trygghet i barnegruppa Skape seg erfaring til de nye omgivelse-

ne 

Bli kjent med navn på barn og 

voksne.  

Metode/

voksen-

rolle 

Bevisste og tilstedeværende 

voksne. 

Ha fokus på barnet Få øyekon-

takt 

Barnet skal få lytte, føle, og få bruke 

sansene til å bli kjent med det som duk-

ker opp i barnehagen 

 

Vi bruker barnets og voksnes navn 

når vi hilser og i hverdagssituasjo-

ner. 

Vi bruker også denne måneden på å bli kjent 

med hverandre og lokalene vi skal bruke. 

Høsten ellers er en fascinerende tid for både 

store og små. Vi bruker naturen og nærmil-

jøet til å skape gode opplevelser og samhold i 

gruppa.  

For de minste vil vi trygge barna ved å bruke 

sansene i naturen, innenfor barnehagens om-

råde. 

Alle småbarns avdelingene i Heggelia 

barnehage skal ha forfatter Eric Carle 

som tema gjennom barnehageåret. 

Bake bake kake 

 

Bake, bake kake til mamma kommer 

Og rulle, rulle, rulle, rulle rundt      

omkring 

Og prikke, prikke, prikke med     

pekefinger 

Og høyt oppi taket og ned igjen! 

(Bytt med pappa, barna, tante osv.) 

 



 ma ti on to fr lø sø 

36  

 

1 

 

Påsmøring i    

barnehagen    

starter. 

2 3 4 5 6 

37 7 8 9 

 

10 

 

11 

 

12 13 

38 14 

 

15 16 17 18 

Blåklokke, hus Heggelia 

høstfest 

19 20 

39 21 

 

22 

 
23 24 25 26 27 

40 28 29 30     

September 

Brannvernuke. 



 

 

Oktober 

  Sosial  Kompetanse (IBS) Realfag Språk 

Tema Være sammen  Former Mørketid 

Mål Barna skal etabelere tilhørighet i 

gruppa.  

Erfare, utforske og leke med form og 

mønster  

Knytte begrep opp mot konkreter.  

Metode/

voksen- 

rolle 

Gruppeaktiviteter som forming, 

sang og lek. 

Ha symboler og konkreter tilgjennelig. 

Delaktige og bevisste voksne. Vi leter 

etter former sammen. 

Bruke hverdagssituasjoner og styrte ak-

tiviteter 

 

Vi bruker begrepene sol, måne, 

stjerne og nordlys  

Eks. se på film, dramatisere, lese 

bøker og se på bilder. 

Trafikksikker barnehage. 

Når vi går på tur har vi refleksvester 

på  og går på riktig side av veien.   

Vi stopper når vi møter trafikk og   

samtaler om skilt vi ser langs veien. 

Småbarnsavdelingene drar ikke på 

bussturer fordi vi ikke får plassert et 

barnesete sikkert og bakovervendt. 

 

 

Gode venner 

Gode venner er det veldig fint å ha. 

Gode venner er det veldig fint å ha. 

Gode venner som vi kjenner,  

er det fint å holde hender. 

Gode venner  er det veldig fint å 

ha.  

Melodi: er du veldig glad å vet det 



 ma ti on to fr lø sø 

40    1 2 3 4 

41 5 6 7 

NB! Barnehagen er stengt 

grunnet planleggingsdag 

8 9 10 11 

42 12 13 14 

 

15 

 

16 

 

17 

Refleksdagen 

18 

43 19 

 

20 21 22 23 24 25 

44 26 27 28 

 

29 30 31  

Oktober 



 

November 

 Sosial  Kompetanse (IBS) Realfag Språk 

Tema Vente på tur Former Mørketid 

Mål Lære å utsette egne behov, og få er-

faring med å være en del av ei grup-

pe 

Erfare, utforske og leke med form 

og mønster  

Knytte begrep opp mot konkreter.  

Metode/

voksen-

rolle 

Veilede barna i her og nå situasjoner. 

Eks ved måltider. 

Ha symboler og konkreter tilgjenne-

lig. 

Delaktige og bevisste voksne. Vi 

leter etter former sammen. 

Bruke hverdagssituasjoner og styrte 

aktiviteter 

Vi bruker begrepene sol, måne, stjerne 

og nordlys  

Eks. se på film, dramatisere, lese bøker 

og se på bilder. 

Mørketid 

I November snakker vi om 

mørketida og at sola går ned 

bak fjellene. Da kommer må-

nen og stjernene bedre fram på 

himmelen. Vi vil også fokusere 

på bruk av refleks.  

Blinke stjerne lill 
 

Blinke lille stjerne lill 
undres hvor du holder til 
Høyt der oppe i det blå 
kikker ned på alle små 
Blinke lille stjerne lill  
undres hvor du holder til 

 

 



 ma ti on to fr lø sø 

44       1 

45 2 3 4 5 6 7 8 

46 9 10 11 12 13 14 15 

47 16 17 18 

 

19 

Hus Heggelia  

Mørketidsfest 

20 

Hus Noraførr, begge avde-

linger 

Mørketidsfest 

21 22 

48 23 24 25 26 27 28 29 

49 30 

 

  

 

    

November 



 

Desember 

  Sosial  Kompetanse (IBS) Realfag Språk 

Tema Spre glede Julemagi Advent og jul 

Mål Barna skal å ha det gøy sammen 

og kunne dele glede 

Opplevelse spenningen i adventstiden 

mot jul. 

Få kjennskap til jule tradisjoner 

Metode/ 

Voksen-

rolle 

Felles juleglede, eks. dele ut pep-

perkake,, delta på nissefest. Be-

nevne handlinger som bidrar til å 

glede andre. 

 

Utforske og skape med ulikt materi-

ell. Vårt fokus er prosessen fremfor 

produkt 

Voksne er åpen for barnas innspill og 

kreative utfoldelse. 

Knytte begrep opp mot konkreter.  

Advent og jul  

Desember er tid for å skape ro og 

hygge i barnehagen i en ellers hek-

tisk hverdag. Vi vil formidler julens 

budskap og tradisjoner på en enkel 

måte som  samsvarer med barnas 

forutsetninger.  

På låven sitter nissen 

På låven sitter nissen med sin 
julegrøt, så god og søt, så god 
og søt. Han nikker, og han 
smiler, og han er så glad, for 
julegrøten vil han gjerne ha. 
Men rundt omkring står alle 
de små rotter, og de skotter, 
og de skotter. De vil så gjer-
ne ha litt julegodter, og de 
danser, danser rundt i ring.  

 

 



 ma ti on to fr lø sø 

49  1 2 3 

Begge avdelinger  

hus Heggelia nissefest 

4 

Alle avdelinger  

hus Noraførr nissefest 

5 6 

50 7 8 9 

 

10 11 

 

12 13 

 

Lucia 

51 14 

 

15 16 

Ole Lukkøye 

Julelunsj 

17 

Blåklokke 

Julelunsj 

18 

Tommelise 

Julelunsj 

19 20 

52 21 22 23 24 25 

 

26 

 

27 

53 28 

Barnehagen stengt 

29 

Barnehagen stengt 

30 

Barnehagen stengt 

31    

Desember 



 

 

 

Januar 

 Sosial  Kompetanse (IBS) Realfag Språk 

Tema Ja / Nei Måling og tall Dyr 

Mål Barna skal øve på å spørre og bruke 

svarene ja og nei. Og være oppmerk-

som på barnas kroppsspråk. 

Barna skal erfare  ulike typer størrel-

ser, former og mål gjennom å sortere, 

telle og sammenligne. 

Bli kjent med norske hus- og skogsdyr.

(utseende / lyd) 

Metode/

voksen-

rolle 

Veilede i her og nå situasjoner. 

Voksne skal anerkjenne barnas svar 

Gjennom lek  og hverdagssituasjoner 
skal vi 

 Bygge med klosser 

 Rydde og sortere leker 

 Måler i stor-liten, tung-lett osv. 

 Telle 

Bruke barnas innspill / hvilket dyr, se 

filmer, bøker 

Januar er normalt en måned med 

mye innetid for oss på småavde-

lingene. Vi fyller dagene med fin– 

og grovmotoriske aktiviteter inne.  

Når temperaturen tilsier det er vi 

selvfølgelig ute, vi forholder oss til 

en anbefalt kuldegrense for små 

barn på –10c.  

Snøgubber      
Snøgubber snøgubber bom fallera  
Snøgubber snøgubber bom fallera  

Vi liker oss best når vi  
fryser og fryser  
Rett som det er kan det  
hende vi nyser – Atjoo!  

Snøgubber snøgubber bom fallera  
Snøgubber snøgubber bom fallera  

Vi liker oss minst når vi   smelter og smelter  
Rett som det er kan det  
hende vi velter ... 



 ma ti on to fr lø sø 

53     1 2 3 

1 4 5 6 7 8 

NB! Barmehagen er stengt 

grunnet planleggingsdag 

9 10 

2 11 12 13 

 

14 

 

15 

 

16 17 

3 18 

 

19 20 21 22 23 24 

4 25 

 

26 27 

 

28 

Solfest 
29 30 31 

Januar 



 

Februar 
 

 Sosial  Kompetanse (IBS)  Realfag Språk 

Tema Sint / lei seg og glad Måling og tall Dyr 

Mål Barna skal gjenkjenne følelsene sint/

lei seg og glad hos seg selv og 

andre. Finne en aksetabel måte å ut-

Barna skal erfare  ulike typer stør-

relser, former og mål gjennom å 

sortere, telle og sammenligne. 

Bli kjent med norske hus- og skogsdyr.

(utseende / lyd) 

Metode/

voksen-

rolle 

Anerkjenne barnas følelse og veilede 

til akseptabel handling. 

Gjennom lek  og hverdagssituasjo-
ner skal vi 

 Bygge med klosser 

 Rydde og sortere leker 

 Måler i stor-liten, tung-lett osv. 

 Telle 

Bruke barnas innspill / hvilket dyr, se 

filmer, bøker 

 

Internasjonal  måned . 

Denne måneden skal vi bli kjent 

med andre kulturer og andre språk 

ved å høre på sang og se på film.. I 

den anledning ser vi gjerne at foreld-

re kan «ta med» håndarbeid, bilder, 

nedskrevne sanger eller setninger fra 

andre land som vi kan bruke i dette 

arbeidet.  

Hva sier den kua 

Hva sier den kua som går i 
enga? MØ 

Og hanen  som galer i sky? 
KYKKELI-KY 

Hva sier den grisen som går i 
bingen? NØFF NØFF 



 ma ti on to fr lø sø 

5 1 

Frist til oppmelding av 

skolestartere 

 

2 3 4 5 

Markere Samefoketsdag 

6 

Samenes                                                   

nasjonaldag 

7 

6 8 9 10 11      12 13 14 

7 15 16 17 

 

18 

 

19 

 

20 21 

8 22 

 

23 24 25 26 27 28 

Februar 

Hus Noraførr: internasjonal uke 



 

Mars 
 

 Sosial  Kompetanse (IBS) Realfag Språk 

Tema Sint / lei seg og glad Farger Fargenavn 

Mål Barna skal gjenkjenne følelsene sint/

lei seg og glad hos seg selv og andre. 

Finne en akseptabel måte å uttrykke 

Bli kjent med primærfarger Få kjennskap til fargenavn ut fra bar-

nas forutsetning. 

Metode/

voksen-

rolle 

Anerkjenne barnas følelse og veilede 

til akseptabel handling. 

Bruke digitale verktøy, eks. paint 

Blande farger, hva skjer 

 

Benevne farger. 

Synge sanger med fargetema 

Rim/regler, lese bøker 

Lille kylling 
 
En liten kylling i egget lå 
Det hakket og hakket og 
banket på 
Her er det trangt jeg vil 
ut å gå 
Pep det og ynket det der 
den lå 
Hakk hakk hakk hakk 
Egget det sprakk 
Og et lite hode ut av det 
stakk. 

Sammen i grupper skal det enkelte 

barnet øve på samarbeid der alle må 

øve på å dele. Noen ganger er dette 

vanskelig og man blir lei seg eller 

sint. Da skal vi øve på selvregule-

ring ved støtte fra de voksne. 

 



 ma ti on to fr lø sø 

9 1 2 3 4 

 

Temafest 

5 6 7 

10 8 9 10 11 12 13 14 

11 15 16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 21 

12 22 

 

23 24 25 26 27 28 

13 29 

 

30 31 

 

Barnehagen stenger kl. 

12.00 

 

 

   

Mars 

Vinteraktivitetsuke 



 

April 
 

 Sosial  Kompetanse (IBS)  Realfag Språk 

Tema Turtaking Farger Fargenavn 

Mål Vi øver på turtaking med å veilede i lek 

og aktiviteter. 

Bli kjent med primærfarger Få kjennskap til fargenavn ut fra bar-

nas forutsetning. 

Metode/

voksen-

rolle 

Vi øver på å vente på tur i ulike rutiner 

og lekesituasjoner. 

Bruke digitale verktøy, eks. paint 

Blande farger, hva skjer 

 

Benevne farger. 

Synge sanger med fargetema 

Rim/regler, lese bøker 

Tut tut sier onkels bil 

Tut tut sier onkels bil  

Den kan kjøre mange mil 

Den har fire gummihjul  

Og den er kanarigul 

Tut tut tut tut tut tut tut 

 

Annen sang??? 

Våren  begynner snart å gjøre sin inn-

treden, og med dem kommer  det våte 

element, vann. Til stor glede for store 

og små. Her får barna utfolde seg og 

garderoben må oppdateres deretter.  

 



 ma ti on to fr lø sø 

13    1 2 3 4 

14 5 6 7 8 9 10 11 

15 12 13 14 15 16 17 18 

16 19 20 21 22 23 24 25 

17 26 

 

27 28 29 30   

April 



 

Mai 
       

 Sosial  Kompetanse (IBS) Realfag Språk 

Tema Redd  Mangfold i naturen Begrep i naturen,  

-Det spirer 

Mål Barna skal gjenkjenne og anerkjenne 

følelsen å være redd - hos seg selv og 

andre. 

Barna skal kunne oppleve gleden av 

å være i naturen, få kjennskap / erfa-

ring til dyr og vekster. 

Få kjennskap til begrepene vi finner ute 

i naturen. 

Metode/

voksen-

rolle 

Støtte barnet i situasjoner der barnet 

viser redsel ved å spørre ”er du 

redd?” 

Bruke naturen i vårt nærmiljø. 

Vise omsorg for naturen. Hvordan 

tar vi vare på den? 

Undre oss sammen med barna og 

bruke åpne spørsmål 

Navngi det vi finner i naturen 

Hasse hare 

Lille hasse Hare har en 
flue på sitt hode, Lille 
hasse Hare har en flue 
på sitt hode. Lille Has-
se hare har en flue på 
sitt hode og bzzzz så 
var den vekk!  

Nå er snøen stort sett borte 

og vi kan igjen ferdes på 

beina ut i naturen. Vi skal i 

fellesskap undre oss rundt 

fenomener i naturen og ut-

forske alt vi kan sanse. Kan-

skje vi finner sikre vårtegn? 

 



 ma ti on to fr lø sø 

17     

 

 1 

Offentlig høytidsdag 

2 

18 3 4 5 6 7 8 9 

19 10 11 12 

 

13 

 

Kristi Himmelfartsdag 

14 

 

NB! Barnehagen er stengt 

grunnet planleggingsdag 

15 16 

20 17 

 

18 19 20 21 22 23 

21 24  

 

2. pinsedag 

25 26 27 28 29 30 

22 31       

Mai 



 

Juni 

 Sosial  Kompetanse (IBS) Realfag Språk 

Tema    

Mål    

Metode/    

 Sosial  kompetanse (IBS) Realfag Språk 

Tema Be om hjelp  Mangfold i naturen Begrep i naturen,  

-Det spirer 

Mål Barna skal få erfare at de kan få hjelp 

ved å be om det.  

Barna skal kunne oppleve gleden av 

å være i naturen, få kjennskap / erfa-

ring til dyr og vekster. 

Få kjennskap til begrepene vi finner 

ute i naturen. 

Metode/ 

Voksen-

rolle 

Spør barna om de trenger hjelp. La 

dem forsøke å formulere hva de 

trenger hjelp til. 

Vær lydhør. Fortell barna hva du tror 

de trenger hjelp til, spør om det 

stemmer. 

Bruke naturen i vårt nærmiljø. 

Vise omsorg for naturen. Hvordan 

tar vi vare på den? 

Undre oss sammen med barna og 

bruke åpne spørsmål 

Navngi det vi finner i naturen 

Marihønesangen 

Jeg er ei lita marihøne med 
to prikker 

Går i barnehagen, vær du sik-
ker 

Sitter litt på hånda di for her 
er det trivelig, 

Hei fadderi og faderullandei 

 



 ma ti on to fr lø sø 

22  1 2 3 4 

NB! Barnehagen er stengt 

grunnet planleggingsdag 

5 6 

23 7 8 9 10 11 12 13 

24 14 15 16 

 

17 

 

18 

 

19 20 

25 21 22 

 

23 24 25 26 27 

26 28 

 

29 30     

Juni 

Friluftsuke 



 ma ti on to fr lø sø 

26    1 2 3 4 

27 5 6 7 8 9 10 11 

28 12 13 14 

 

15 

 

16 

 

17 18 

29 19 

 

20 21 22 23 24 25 

30 26 27 28 29 30 31  

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 tilvenning 


