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Året rundt - sett fra barns øyne



Gjennom arbeid med paraplyen ”Året rundt sett fra barns øyne” vil vi i barnehagen komme innom alle fagområdene i rammeplanen.
Som en inngang/inspirasjon til dette vil vi ta utgangspunkt i de 4 årstidene. 

(Høst, vinter, vår og sommer)
 

Felles for hele barnehagen er at dette skal bli gjennomført med undring og leken i sentrum. 
. 

Arbeidet med realfag, språkløyper og IBS ( inkluderende barnehage og skole)/ sosial kompetanse vil ha samme utgangspunkt, der
jobben til oss ansatte i barnehagen blir å finne måter man kan implementere dette arbeidet på med gjeldende tema.

 
Målselv kommune er en trafikksikker kommune noe som innebær at vi er en trafikksikker barnehage.Trafikksikkerhet er en naturlig del

av dannelse en del av barnehagens innhold.
 

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal
anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen

kultur». Vi skal inspirere barna igjennom lek, undring, fortellinger, rim og sanger og legge
til rette for at alle barn får oppleve glede, humor, spenning og engasjement

igjennom lek. Vi ønsker i denne perioden å ha økt fokus på hva barna selv ønsker
å finne ut av, for at barna skal erfare at de selv har påvirkning på egen og

andres hverdag. Barns medvirkning skal ha en tydelige plass i barnehagen, og vil
gi barna sin første erfaring med et demokratisk samfunn.

 
(Bilde av paraplyen kommer på neste side).

 
 
 

Heggelia Noraførr barnehage sin "Paraply"



Året rundt
- sett fra 

barns øyne

Kommunikasjon,
 språk 

og tekst
 

Kropp, 
bevegelse, 

mat og helse
 

Kunst, 
kultur og 

kreativitet

 Natur, 
miljø og 

teknologi
 

Antall, 
rom og 

form
 

Etikk, 
religion og 

filosofi
 

Nærmiljø 
og samfunn

 

IBS

Realfag,
Problemløsing,

Undring,
Matematisk tenkning

Eventyr,
Musikk, Kultur,

Meninger, Demokrati

Lek

Sosial 
kompetanse

Trygg  trafikk,
Samisk språk og kultur, 

Samfunn, Tilhørighet, Mangfold

Bærekraftig utvikling
Fenomen, Forskning,

Refleksjon,
Friluftsliv året rundt

Skaperglede, Nysgjerrighet
Utfoldelse, Fantasi,

Drama, Dans,
Musikk

Mestringsglede,
Hygiene, Motorikk,

Sansing, "min kropp",
Sunt kosthold

Vennskap, Trygghet,
Omsorg, Glede,

Tilstedeværende voksne

Inkluderende 
barnehage- 

og skolemiljø

Likeverd, Respekt,
Toleranse, Kulturarv

Følelser, Empati,
Samhandling,

Danning , Læring

Inkludering,
Nulltoleranse for mobbing,

Overgang bhg.-skole,
Overgang fra liten til stor avd.
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Bli kjent i nærmiljøet.
Erfare ulike underlag
Årstidene
Opplevelsen: bruke alle
sansene
Begrepsforståelse
Fugler: Måke, Kråke, Sjura
Fisk: Torsk
Dyr: Mus, Rein
Bær: Blåbær
Blomster: Hestehov
Trær: Bjørk
Bål: Lære å ha respektfor
bålet og varmen.
Ta vare på egen sekk
Fargelære

Tema
Bli kjent i nærmiljøet
Årstidene
Værstasjon
Bål: Tenne sammen med en
voksen
Naturvern
Kniv: Knivregler
Fugler: Måke, Sjur, Kråke, Ørn,
Småfugler/ Trekkfugler
Fisk: Torsk, Sei, Laks
Dyr: Mus, Rein, Bjørn, Ulv, Rev,
Gaupe
Bær: Blåbær, Jordbær
Blomster: Hestehov, Løvetann,
Blåklokke.
Trær: Bjørk, Furu og Selja
Bål: Lære at det er varmt og
skummelt. En må være
forsiktig
Pakke egen sekk, ta vare på
egen sekk.
Ski/ Skilek
Fargelære

Tema
Beherske ulike grovmotoriske og
finmotoriske ferdigheter ut fra
alder og forutsetninger
Stimulere begrepsforståelsen
Erfare ulike sanseopplevelser
med de ulike elementene i
naturen
Lære ulike sanger om dyr, fugler
og fisk
Lære om de utvalgte dyr, fugler,
blomster, bær og trær.
Primærfarger (rød, gul, blå)

Kunnskapsmål
Beherske ulike grovmotoriske og
finmotoriske ferdigheter ut fra
alder og forutsetninger
Stimulere begrepsforståelsen
Erfare ulike sanseopplevelser
med de ulike elementene i
naturen
Registrere fuglearter i
nærmiljøet.
Intro om værstajon
Sanger om dyr, fugler og fisk
Lære ulike sanger om dyr, fugler
og fisk
Lære om de utvalgte dyr, fugler,
blomster, bær og trær.
Primærfarger (rød, gul, blå) og
Sekundærfarger

Kunnskapsmål

Friluftsprofilen i Heggelia barnehage

SmørblomstBlåklokke

Barnas alder : 1-3 år Barnas alder : 3-6 år
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AUGUST

Oppstart av nytt barnehageår - tilvenning

Tilvenning og vennskap
 

Det er viktig å ta seg god tid i
tilvenningsperoden slik at barna

føler på trygghet og omsorg i den nye
barnehagehverdagen. Barna skal nå
utforske og lære seg nye rutiner og 

regler, samt stifte nye vennskap og ta
innover seg masse inntrykk. 

Det er viktig at barnet får tilstrekkelig 
med hvile ila hverdagen og når de 

kommer hjem, slik at de kan bearbeide
nye inntrykk og samle ny 

energi til neste dag.
 

Ta med matpakke til alle måltid i august 

Planleggingsdag Planleggingsdag

    Vi ønsker både liten og stor VELKOMMEN til et nytt og spennende barnehageår!

Dugnad

2021



Sosial kompetanse/ IBS Realfag                                Språk

Tema

Mål

  Metode

Få tillit til en voksen og bli kjent med nye barn Kjennskap til sansene Egennavn

Skape trygghet i barnegruppen Bli kjent med navn på barn og voksneSkape seg erfaring til de nye omgivelsene

Bevisste og tilstedeværende voksne
Ha fokus på barnet.

Ha øyekontakt

Barnet skal få lytte, føle, og bruke sansene til å bli
 kjent med det som dukker opp i barnehagen

Vi skal bruke barnets og
voksnens navn når vi hilser og

i hverdagssituasjoner

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

Bruk tid til omsorg for at barnet skal føle seg trygg 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 barnets behov for trygghet, tilstedeværelse, nærhet, 

Tilvenning 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

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

       omsorg og samhandling i det første møtet med barnehagen

2021
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SEPTEMBER

2021

1 2

6 7 8 9

13 14 15 16

20 21 22 23

27 28 29 30

Vi bruker også denne måneden på å
bli kjent med hverandre og lokalene

vi skal bruke.
Høsten ellers er en fascinerende tid

for både liten og stor. Vi bruker
naturen og nærmiljøet til å skape
gode opplevelser og samhold i

gruppa. For de minste vil vi trygge
barna ved å bruke sansene i naturen,

innenfor barnehagens område. 
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3 4 5

10

11

12

17 18 19

24 25 26

35
36
37
B38
39

BrannverndagBrannvernuke

Foreldremøte
-meir info. kjem

 Utedag

      Utedag

Klubb Utedag

Klubb

Klubb

Klubb

Varmlunsj

 Varmlunsj

Varmlunsj

  Varmlunsj

Varmlunsj

Høstfest
Utedag



2021

Sang:
Høyt, høyt i et epletre

Der titter to små epler ned
Jeg rister i treet så godt jeg kan

Og neeeeeed faller eplene
Nam-nam-nam!

 

Regle:
Epler og pærer

vokser på trærne
Og når de blir modne så faller de ned

(En – to – tre!)

Sosial kompetanse/ IBS Realfag                                Språk

Tema

Mål

  Metode

Få tillit til en voksen og bli kjent med nye barn Kjennskap til sansene Egennavn

Skape trygghet i barnegruppen Bli kjent med navn på barn og voksneSkape seg erfaring til de nye omgivelsene

Bevisste og tilstedeværende voksne
Ha fokus på barnet.

Ha øyekontakt.

Barnet skal få lytte, føle, og bruke sansene til å bli
 kjent med det som dukker opp i barnehagen

Vi skal bruke barnets og
voksnens navn når vi hilser og

i hverdagssituasjoner



M A N D A G T I R S D A G O N S D A G T O R S D A G F R E D A G L Ø R D A G S Ø N D A G

2021

OKTOBER

4 5 6 7

11 12 13 14

18 19 20 21

25 26 27 28

Barna skal kunne erfare, utforske og
leke med former og mønster. De er

nysgjerrige og  opptatt av at ting har
forskjellig form og mønster, dette vil

vi bygge videre på. Vi stimulerer
finmotorikken med klipping og andre
formingsaktiviteter der geometri er
fremtredende. Barna er omgitt av

geometri hele tiden, blant annet har
husene i nærmiljøet forskjellige
geometriske former, vinduer er
firkantede og sirkulære, tak har
trekanter osv. Hvilke former og

mønster finner vi i naturen?
 
 

1 2 3

8 9 10

15 16 17

22 23 24

29 30 31

39
40
41
42
43

Markering i bhg
av: Verdens dag
for psykisk helse

Verdens dag
for psykisk helse

#FØLGOPP

Refleksdagen 2021

      Politiet kommer      
på besøk

Klubb

Klubb

Klubb

Klubb             
 

Klubb

                       Utedag

       Utedag

Utedag

Utedag

Utedag

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj



Regle:
Det dugger, det dugger (pekefinger i gulvet)

Det regner, regner (alle fingertuppene i gulvet)
Det hagler, det hagler (fingerknokene i gulvet)

Det lyner, det lyner (slå hendene ut i luften)
Det tordner, det tordner (knyttnevene i gulvet)

Alle barna løper hjem (hendene bakom ryggen)
 

Sosial kompetanse/ IBS Realfag                                Språk

Tema

Mål

  Metode

Være sammen Former Mørketid

Barna skal etablere tilhørighet i
gruppen

Knytte begrep opp mot konkreterErfare, utforske og leke med form og farge

Gruppeaktiviteter som forming,
 sang og lek

Ha symboler og konkreter tilgjennelig 
Delaktige og bevisste voksne. Vi leter etter 

former sammen
Bruke hverdagssituasjoner og styrte aktiviteter.

 

Vi bruker begrepene sol,
måne, stjerne og Nordlys

2021

Sang:
Høsten kommer,
adjø da sommer

takk for sol og lys.
Hør nå tuter vinden

stryker deg om kinnet.
Det er høst,
det er høst.
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2021

NOVEMBER
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

44
45
46
47
48

MørketidsfestPlanleggingsdag

I november snakker vi om mørketiden

og at solen går bak fjellene

Gjennom å bruke synsansen øyet vil vi

oppleve og undre oss over 

hva som skjer ute i mørketid.

Nordlyset, stjerner, mørket, månen,

solen 

 

Klubb

Klubb

Klubb

Klubb

Utedag

Utedag

Utedag

Utedag Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj



2021

Sosial kompetanse/ IBS Realfag                                Språk

Tema

Mål

  Metode

Vente på tur/ turtaking Former Mørketid

Lære å utsette egne behov, og

få erfaring med å være en del

av ei gruppe

Knytte begrep opp mot konkreterErfare, utforske og leke med form og farge

Veilede barna i her og nå  situasjonen. 

Eks ved måltid, håndvask

 

Ha symboler og konkreter tilgjennelig 

Delaktige og bevisste voksne. Vi leter etter 

former sammen

Bruke hverdagssituasjoner og styrte aktiviteter.

 

Vi bruker begrepene sol,

måne, stjerne og Nordlys

Sang:

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
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2021

27 28

DESEMBER
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

29 30 1 231

Julaften Første juledag Andre juledag

1.Nyttårsdag

2.søndag i advent

3.søndag i advent

4. søndag i advent

Nyttårsaften

48
49
50
51
52

Nissefest

Lucia

info kommer

Desember er tid for å skape ro og hygge

i barnehagen 

i en ellers hektisk hverdag. Vi vil formidle

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. 

 Barnehagen er stengt hele romjulen

 NB ! Husk å registrer fridager i VISMA-appen dersom barnet skal ha fridager i uke 51 før jul.

     Vi ønsker alle en riktig god og fredelig julehøytid.

Varmlunsj

Julelunsj

Varmlunsj



Tema

Mål

Sosial kompetanse/ IBS Realfag                                Språk

Tema

Mål

  Metode

Spre glede Julemagi Advent og jul

Barna skal ha det gøy sammen og

kunne dele glede

Få kjennskap til begreper knyttet

 opp mot juletradisjoner

Oppleve spenningen i adventstiden mot jul.

Felles juleglede, dele ut

pepperkaker, delta på nissefest.

Benevne handlinger som bidrar til

å glede andre

Utforske og skape med ulike matriell. 

Fokus på prosessen fremfør produktet. 

Voksne er åpen for barnas innspill 

og kreative utfoldelse.

Knytte konkreter opp mot

begreper

Sang:

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 gjerne ha litt julegodter,                                                                                                                                           

og de danser, danser rundt i ring

2021

Regle:

Her er nisse rød og her er nisse

blå,                                                                                

begge to har fine nisseluer på.                                     

Nisse rød kan nikke, nisse blå kan

vrikke,                                                                            

nisse rød kan gjemme seg, nisse

blå kan klemme seg.                                                     

Her er nisse rød og her er nisse

blå,                                                                                

nå må begge skynde seg å gå.
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2022

10 15 16

17 18 19 20

24 25 26 27

31

11 12 13

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

eksperimenter. 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.

 

JANUAR
4 5 6 7 8 9

21 22 23

28 29 30

3

14

1
2
3
4
5

Solfest!

Klubb

Klubb

Klubb

Klubb

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj



Sang:

Se nå snør det, ja det gjør det,                                                                                                                                                  

tett i tett i tett.                                                                                                                                                                                  

Snø i munn og nese, snø i hele fjeset.                                                                                                                                  

Se nå snør det, ja det gjør det,                                                                                                                                         

tett i tett i tett. Regle:

5 små snømenn sto uti hagen.                       

Sola sto opp og skinte hele dagen.               

Da kvelden kom, var en av dem vekk.             

Den hadde smeltet til en liten våt

flekk.

(så 4,3,2,1…)

 

Sosial kompetanse/ IBS

Tema

Mål

Realfag                                Språk

Tema

Mål

  Metode

Følelser Måling og tall Vinter

Barna skal gjenkjenne følelsene sint,

lei seg, glad og redd hos seg selv og

andre.

Finne en akseptabel måte å uttrykke

følelsene sine på

Barna skal få kjennskap til/ erfare begreper

 tilknyttet vinter/ snø som

f.eks snøkrystall, is, istapper o.s.v

 

Erfare og undre seg rundt det som skjer i

naturen

Anerkjenne barnas følelser og

veilede til akseptabel handling.

Gjennom lek og hverdagssituasjoner skal vi 

måle - stor- liten, tung - lett osv

Barna skal få kjenne, føle,

smake snø, is og vann. Vi

eksperimenterer med snø, is

og vann.Vi tar i bruk bøker,

film, formingsaktiviteter, sang

o.s.v

2022
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2022

FEBRUAR
1 2 3

7 12 13

14 15 16 17

21 22 23 24

28

8 10 119

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. 

 

Vi vil nyte friluftslivet ute i snøen,

skogen, nærmiljøet - men det kan også

være at vi må holde oss inne pga 

alt for kaldt vær. 

 

 

4 5 6

18 19 20

25 26 27

Samenes 

nasjonaldag5
6
7
8
9

Internasjonal-

uke

Temafest

FRIST for

innmelding  til 

1.klasse

Klubb

Klubb

Klubb

Klubb

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj



Sang:

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 ... 2022

Regle:

Snøkrystaller

Snø som faller

Snø på trærne

Snø på knærne

Snø på bakken

AU! En snøball midt i

nakken...

Sosial kompetanse/ IBS

Tema

Mål

Realfag                                Språk

Tema

Mål

  Metode

Følelser Måling og tall Vinter

Barna skal gjenkjenne følelsene sint,

lei seg, glad og redd hos seg selv og

andre.

Finne en akseptabel måte å

uttrytkke følelsene sine på

Barna skal få kjennskap til/ erfare begreper

 tilknyttet vinter/ snø som

f.eks snøkrystall, is, istapper o.s.v

 

Erfare og undre seg rundt det som skjer i

naturen

Anerkjenne barnas følelser og

veilede til akseptabel handling.

Gjennom lek og hverdagssituasjoner skal vi 

måle - stor- liten, tung - lett osv

Barna skal få kjenne, føle,

smake snø, is og vann. Vi

eksperimenterer med snø, is

og vann.Vi tar i bruk bøker,

film, formingsaktiviteter, sang

o.s.v
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2022

MARS
1 2 3 4 5 6

7 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

8 10 119

29 30 31

9
10
11
12
13

5

Barnehage

-dagen

Vinteraktivitets-

uke

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 sine erfaringer og

kreativitet til å utvikle det endelige

«produktet» Videre skal barna

kunne erfare hvordan ulik teknikk

kan brukes i leken og ellers i

hverdagslivet.

 

FRIST for å søke

om barnehageplass

/SFO

Klubb

Klubb

Klubb

Klubb

Klubb

Utedag

Utedag

Utedag

Utedag

Utedag

 

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj



2022

 

Sosial kompetanse/ IBS

Tema

Realfag                                Språk

Tema

Mål

  Metode

Dele Teknologi/ Ikt Få kjennskap og skape

undrung rundt

Teknologi og design

Barna skal få øve på å dele med

hverandre.

Knytte begrep opp mot konkreter.Barna skal få kjennskap og erfaring med bruk

av ulike verktøy innenfor teknologi og ikt.

Personalet legger tilrette slik at barna får prøve og

erfare forskjellige teknikker, 

som eks Easi-scope og Bee-bot, 

skyggeteater med bruk av prosjektor osv.

Vi introdusere barna for ulike

begreper innenfor 

teknologi/ Ikt

Voksne veileder i hverdagssituasjoner

der barna må dele for eksempel et

fang, en stol. leker osv. Ha ulike

aktiviteter hvor man må dele.

Sang:

( melodi: Bjørnen sover)

Den som deler, den som deler

gjør en annen glad.

Jeg vil dele med deg.

Vil du dele med meg?

den som deler, den som deler

gjør en annen glad.
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2022

APRIL

4 5 6

11 12 13

18 19 20

Denne måneden jobber
 vi med påskeforberedelser 

og påsketradisjoner.
 

Vi skal lage litt påskepynt og synge
påskesanger og forteller om

påskebudskapet.

Våren begynner sin inntreden, og
med den kommer det våte

elementet, VANN. Til stor glede for
liten og stor.Vi utforsker og undrer

oss rundt fenomenet vann 

1 2 3

7 8 9 10

14 15 16 17

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

Palmesøndag

Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften Første påskedag

Andre påskedag

13
14
15
16
17

Barnehagen stenger
kl.12.00

GOD PÅSKE

Husk å registrere fridager i VISMA-appen dersom barnet skal ha noen fridager i påskeuka (uke 15).

Klubb

Klubb

Klubb

Utedag

Utedag

Utedag

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj



Sosial kompetanse/ IBS

Tema

Mål

Realfag                                Språk

Tema

Mål

  Metode

Sette ord på det som skjer i 
naturen om våren

 

Få kjennskap og erfaringer fra bruk av vann
i ulike situasjoner

Personalet legger til rette for 
utforskning, undring og skape nysgjerrighet rundt

fenomenet vann
 

Samtale og undre rundt hva
som skjer i naturen når snøen

smelter

Voksne skal veilede i her og nå
situasjoner. Modelere setninger,

anerkjenne barnas svar.
Vi må være oppmerksomme på barnas

kroppsspråk og hva de prøver å
formidle (gjelder de minste)

Sang:
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 seg der den lå.

Hakk hakk hakk hakk,
egget det sprakk.

Og et lite hode ut av det stakk.

2022

 
Ja/ Nei Vann Naturen rundt oss

Barna skal øve på å spørre, og å
bruke svarene ja/ nei



2022

MAI
2 3 4 5

9 10 11 12

  16   17   18   19

  30   31

  23   24   25   26

Grunnlovsdagen

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" 

 
Få kjennskap og kunnskap om

hvorfor vi feirer 17 mai
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6 7 8

13 14   15

  20   21   22

  27   28   29

Frigjøringsdagen 1945

Kristi himmelfartsdag

18
19
20
21
22

Planleggingsdag

NB! Husk å registrere sommerferien til barnet i VISMA-appen
Barnehagen er stengt uke 28,29 og 30. 

Frist for 
registrering av
sommerferie

Klubb

Klubb

Klubb

Klubb

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj

Varmlunsj

Utedag

Utedag

Utedag

Utedag



Tema

Mål

Sosial kompetanse/ IBS Realfag                                Språk

Tema

Mål

  Metode

Samarbeide Mangfold i naturen Samtaler rundt det vi
ser i naturen

Bli en god hjelper. Som bryr seg om
andre, og som ser seg selv i et større

fellesskap.

Få kjennskap til begrepene vi
finner ute i naturen

Erfare og undre seg rundt det som skjer i
naturen

Ansatte som er gode forbilder
som forsterker positiv atferd, ved

å gi positive tilbakemeldinger.

Være nysgjerrig og undrende i lag med barna Navngi det vi finner ute i
naturen

2022

Regle:
Edderkopp, edderkopp, skynd deg å se,

Ada på krakken med suppe og skje.
Hun søler så fælt at jeg tror du kan be,

om du får lov til å søle litt med.

Sang:
M-Æ! sa en liten grønn frosk en dag
M-Æ! sa en liten grønn frosk
M-Æ! sa en liten grønn frosk en dag,
og så blunka med øya og sa:
M-Æ! M-Æ, M-Æ-Æ!



JUNI
M A N D A G T I R S D A G O N S D A G T O R S D A G F R E D A G L Ø R D A G S Ø N D A G

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Første pinsedag

Sankthansaften

22
23

Andre pinsedag

24
25
26

2022

Friluftsuke Sommerfest! 

 
 
 

Endelig er sommeren her!
Vi kommer til å leke masse ute, så husk å

smøre barna med solkrem 
før de blir levert i barnehagen 

slik at den får trekke litt inn før de skal
være ute. 

 
 

Sommerfest med foreldre og søsken 
den 16. juni.

 
GOD SOMMER!

 Avslutning for 
Trollklubben

Varmlunsj

VarmlunsjUtedag

Utedag

Utedag

Utedag



Tema

Mål

Sosial kompetanse/ IBS Realfag                                Språk

Tema

Mål

  Metode

Be om hjelp Mangfold i naturen Begrep i naturen
Det spirer

Barna skal få erfare at de kan få
hjelp ved å be om det.

Få kjennskap til begrepene vi
finner ute i naturen

Barna skal kunne oppleve glede av å være i
naturen. Få kjennskap / erfaringer til dyr/

vekster
Spørre barna om de trenger
hjelp. La dem få forsøke å

formulere hva de trenger hjelp til.
Vær lydhør. Fortell barna hva du
tror de trenger hjelp til, spør om

det stemmer.

Vise omsorg for naturen. Hvordan tar vi vare på den
Undre oss sammen med barna og stille åpne spørsmål.

Navngi det vi finner ute i
naturen

2022

Sang: 
Lille hasse Hare har en flue på sitt
hode,                                                                                                                        
Lille hasse Hare har en flue på sitt
hode.                                                                                                                              
Lille Hasse hare har en flue på sitt
hode                                                                                                                  
og bzzzz så var den vekk!

Regle:
Sommerfuglen Jompa var en liten larve.
Han hang i en puppe i toppen av et tre.

Helt til han en dag nøs og falt ned.
Det bar mot jorden så fort som fy,
dette var dagen han lærte å fly.
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2022

JULI
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

26
27
28
29
30

FERIE
uke 28, 29 og 30

Barnehagen er stengt

FERIE
uke 28, 29 og 30

Barnehagen er stengt

FERIE
uke 28, 29 og 30

Barnehagen er stengt

Vi takker for et godt samarbeid 
i året 2021-2022 

og ønsker alle en riktig god
sommerferie!

 
Velkommen til nytt

barnehageår høsten 2022!




