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Hvem er vi 

Skogen barnehage runder denne sesongen 7 år, og hva passer vel 
da bedre enn å feire med et nytt år med magiske øyeblikk, 

kreativitet, lek og moro? Vi er 98 barn fordelt på 5 avdelinger og 
grillhytte.  I år skal vi inn i vårt tredje og avsluttende år med 

prosjektet vårt, en reise i Torbjørn Egners verden. Vi som jobber i 
skogen ser at med dette temaet har det vært lett å bygge videre 

på vårt fokus på natur og aktivitet. Fokuset på kropp, bevegelse og 
helse gjorde at barna fikk bedre motorikk, bevegelsesglede og 

kroppskontroll. Vi så en tydelig utvikling hos samtlige barn, og det 
var lett å engasjere alle og finne aktiviteter som traff de ulike 

barnegruppene. Året gikk bare så altfor fort, og vi fikk ikke 
anledning til å fordype oss i alt barna og vi ønsket. Det er viktig for 

oss å ta barnas medvirkning på alvor og barna og foreldrene ga 
tydelig uttrykk for at de hadde sansen for at vi vektlegger natur og 

aktivitet. Vi gleder oss derfor til å arbeide videre med det 
motoriske i dette barnehageåret. I tillegg ser vi at ved å arbeide 

med Torbjørn Egner er det lett å jobbe tverrfaglig og favne de sju 
fagområdene rammeplanen for barnehagen fokuserer på. 



Avdelingene i Skogen 

Huldrene 0-2 
åringene 

Mosebarna 
3-4 åringene 

Spurvene 3-4 
åringene 

Maurtuen 0-2 
åringene 

Blåbærbarna 
0-2 åringene 

Haukene         
5 åringene 



Skogens pedagogiske plattform 

Alle med-
ingen 

utenfor 

Natur og 
aktivitet 

MI 



I Skogen jobber vi med 



Satsnings 
områder 

Sosial 
kompetanse  

Bevegelse i 
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Torbjørn Egner 

Prosjekt 2011-
2014 

MI - Mange 
intelligenser  



   Satsingsområder 
Sosial kompetanse  
Å ta hensyn til andre  
Inkludere andre i lek  
Konfliktløsning  
Hjelpsomhet  
Vente på tur  
Samspill med andre  
Empati (innlevelse i andres situasjon)  
 
MI - Mange intelligenser  
Finne barnas sterke sider ved obersvasjon, tilstedeværelse og samtaler med barnet 
for deretter lage grupper tilpasset hvert enkelt barn. På denne måten kan barnet bli 
gode på områder det finner utfordrende.  
Barnet blir bevisst på sine sterke sider og gjennom positive tilbakemeldinger styrker 
man barnets selvtillit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevegelse i naturen  
Bruke kroppen i skog og mark  
Sette pris på naturen, verne om den  
Lære om alt som lever i naturen  
Natur og miljø   



• Engasjerte og aktive voksne. Her får du voksne som bryr seg om deg og din 
utvikling, og som er eksperter på alle barn. Vi tilrettelegger, utfordrer, veileder og 
gleder oss  sammen med deg. Vi garanterer et pedagogisk tilrettelagt og variert 
tilbud. Vi voksen i barnehagen har et bevisst forhold til det etiske aspektet rundt 
en reise  i Torbjørn Egners verden.  
 

•  Helhetlig læringssyn med fokus på lek. I skogen barnehage mener vi det er viktig 
å ha et helhetlig læringssyn med fokus på lek. Gjennom lek får barna utvikle 
egenkompetanse, nysgjerrighet, samarbeid, latesom, gode læringsprosesser, 
vennerelasjoner og trivsel. Glade barn er trygge barn som igjen legger grunnlaget 
for lekende barn. Omsorg, lek og læring sees i sammenheng.  
 

• Et godt kosthold. Selv ikke en i skogen barnehage kan leve på popkorn og 
sukkerspinn. Vi serverer tre måltider hver dag, med fokus på sundt og variert 
kosthold. Vi serverer to varme måltider i uken, frukt og yoghurt. Vi jobber med 
fiskesprell, som tilsier at barna skal bli glad i fiskemat og være med å tilberede den. 
Siden vi er en 5 om dagen barnehage, serverer vi frukt og grønt til hvert måltid.  

 
 

 

 



5 om dagen barnehage 
Vi i skogen barnehage ønsker å legge vekt på et sunt og variert kosthold. Derfor vil vi tilby frukt el 
grønnsaker til hvert måltid. Helsedirektoratet anbefaler alle å spise 5 porsjoner frukt, bær og grønnsaker 
om dagen, fordelt på halvparten frukt og grønnsaker. 
Vi vil tilby oppkuttete frukt og grønnsaker til frokost og lunsj også i tillegg til fruktmåltidet som vi har på 
slutten av dagen. Ved å spise mye frukt og grønt i barnehagen håper vi på å danne grunnlag for gode 
holdninger og sunt og godt kosthold som fremmer en god helse. 

 
Fiskesprell-barnehage 
Fiskesprell er organisert gjennom folkehelsearbeidet i det enkelte fylke. Prosjektet er en del av 
regjeringens handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen, og et av målene med Fiskesprell er å 
utjevne sosiale forskjeller i kosthold. 
Målet med Fiskesprell er å øke kunnskapene om sjømatens ernæringsmessige fordeler og å gi de unge 
gode smakserfaringer. 
Sjømat inneholder alle de sentrale næringsstoffene som kroppen trenger, og er derfor en viktig del av 
kostholdet vårt. 
 
Hvordan vi skal jobbe med Fiskesprell: 
Barnehagen er en pedagogisk og helsefremmende institusjon. Barnehagens arbeid med helse,måltider, 
kosthold og hygiene er nedfelt i barnehageloven, rammeplan for barnehagen og forskrift for miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler. I Skogen barnehage skal vi: 
Fortelle barna om hvor sunt fisk er og hvorfor man bør spise enda mer. 
På menyen til høsten/våren skal det stå ”barnas egen skattekiste”, fiskepinner, fiskeburger og fiskesuppe. 
Barna skal være med å tilberede maten. 
Ved å tilby barna fisk en gang i uken og fiskepålegg til brødmåltidene hver dag skaper vi et godt grunnlag 
for et sunt kosthold. 

 

  



• Gode samarbeidspartnere. Vi har mange gode samarbeidspartnere. Vi kan 
nevne helsestasjonen,  barneverntjenesten, ppt, BUP,  Marthe Meo veiledning, 
hop vgs og aktuelle barneskoler.  Samarbeidet er basert på  veiledning og fokus på 
barns beste. Vi er også praksis barnehage for NLA høyskolen i Bergen. 

 
• Fleksibilitet, medvirkning og brukervennlighet. Vi strekker oss  langt for 

å ivareta barnas behov og tilpasse opplegget individuelt, hos oss står trivsel i 
høysetet. Vi ønsker at barn og foreldre skal gi uttrykk for sitt syn på den daglige 
virksomheten, og de får jevnlig muligheten til å delta i planlegging og vurdering av 
barnehagen. Vi har årlige undersøkelser fordi  vi ønsker å høre din mening om 
barnehagen vår. Vi får gjennomgående meget gode resultater og tilbakemeldinger.  
Skogen barnehage er opptatt av å ha en åpen og god dialog med  barn og foreldre.  

 
• I skogen tilbyr vi foreldrene 2 samtaler pr år og foreldremøte, vi vil 

bruke mail og sms  som kommunikasjonsform, skrive dagens, men den viktigste dialogen blir i 
bringe og  hente situasjonen. Vi ønsker å formidle  hvordan barnet har hatt det i løpet av dagen. Vi  
vil ha engasjerte foreldre som er aktiv og leser informasjon som blir sendt ut. 

 



Utviklingsprosjekt 
 

For å sikre oss at barnehagen er i utvikling, er personalet engasjert og deltakende i 
ulike prosjekter. Skogen barnehage deltar i kompetanse-hevingsprosjektet knyttet til 
modellkommuneprosjektet i Askøy kommune «Klart vi kan vi skaper ringer i vann» 
med fokus på virksomhets  analyse av barnehagens planverk. 
  

• DE SKAL GJØRE OSS TYDELIGE  

• DE SKAL DRIVE OSS FRAMOVER MOT VISJONEN  

• DE SKAL HJELPE OSS TIL Å TA DE RIKTIGE BESLUTNINGENE  

 
Prosjektet strekker seg over 3 år og er igangsatt av Askøy kommune. Vi er også til 
knyttet  Askøy kommunes øvrige kompetansehevings plan. 
 
I tillegg har barnehagen et internt prosjekt rundt  temaet ergonomi som omhandler 
hvordan vi kan tilrettelegge det fysiske miljøet for personalet i barnehagen for å 
fremme trivsel og et godt arbeidsmiljø i Skogen barnehage og redusere sykefraværet.  
Et av satsningsområdene til barnehage er MI, denne teorien legger vekt på å bruke 
hvert enkelt individ sine sterke sider. Dette prosjektet omhandler både barn og voksne 
i barnehage. vi har MI profiler på hver voksen, noe som er en del av prosjektet. 
  

 



Foreldresamarbeid 
Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere og vi ønsker et nært og åpent 
samarbeid. Et godt samarbeid mellom personalet og foreldrene er det beste 
utgangspunkt for arbeidet med barna. Det er viktig at foreldrene føler seg hjemme i 
barnehagen, og er trygge på at barna har et godt sted å være og at de blir best mulig 
tatt vare på når det gjelder fysiske og psykiske behov. 



PEDAGOGISK GRUNNSYN 

 
• Som pedagoger i skogen barnehage er vi opptatt av 

fleksibilitet og variasjon i hverdagen.  Vi ønsker å være stabile, 
trygge og lyttende voksne som ser hvert enkelt barn og 
inkluderer alle. I vår barnehage er barna selv med på å påvirke 
sin egen hverdag og derfor er ingen dager lik og ingen planer 
skrevet i stein.  

• Veien blir til mens vi går, fordi alle barn er unike og alle behov 
forskjellige. Vi jobber i gruppe samtidig som vi ser hvert enkelt 
barn som selvstendige og tenkende individer, med egne 
verdier og ønsker. 

• Samarbeidet mellom barn og voksne blir bygget på respekt og 
toleranse.  

 



BARNS MEDVIRKNING 
• Synet på barn har endret seg de senerer årene. Tidligere var det mer mester – svenn – at de voksne med 

kunnskap skulle lære barna om livet. Barna kunne ikke noe, de var mer som blanke ark. At barnet i dag er 
selvstendig, sees på som en styrke. De blir tatt mer med i diskusjoner og kan mer påvirke sine liv nå enn 
før. Demokrati. Det samme gjelder også i barnehagen. Barna skal få muligheten til å påvirke sin hverdag. 

• I Skogen barnehage går diskusjonen ved jevne mellomrom, om hvordan den enkelte voksne ser på dette 
med barns medvirkning? Alle er vi et resultat av vår egen oppdragelse. Synet på hvordan barna skal få 
medvirke, endres egentlig hele tiden. Vi lærer også underveis. Vi er opptatt av at barna skal få være med 
på planlegging av innholdet i barnehagehverdagen. Medbestemmelse. Dette gjelder da spesielt på de 
større avdelingene. Det at barna blir tatt på alvor – at de får komme med ideer – og at dette blir fulgt opp, 
gjør at barna former hverdagen sammen med oss voksne. Det kan være tema, prosjekter, turer, mat m.m. 

• På de minste avdelingene blir det mer for de voksne å gi barna trygghet, for så å være tilstede for å kunne 
tolke barnas kroppsspråk før det verbale språket kommer. Her fungerer mer her-og-nå. Det er opp til den 
voksne å se / lese situasjonen – og gjerne la barna få være mer deltakende i situasjonen. Samlingsstunder 
er ypperlige anledninger der barna kan få begynne å stå frem å lede mindre sekvenser. Drama likeså. 

• Innemiljøet og måten vi tilrettelegger her, har også mye å si på hvordan fremme barns medvirkning. På 
stor avdeling prøver vi å la barna være med på å komme med ideer til kroker de kan “jobbe i”. Det være 
seg prosjekter vi holder på med eller mer tradisjonelle som kjøkken, utkledning m m. Medbestemmelse. Vi 
jobber mot å lære oss det å være observante for hva det er barna interesserer seg for, for så å jobbe 
sammen med dem. Det å ta barns perspektiv og å ta dem på alvor og ikke minst det å lage rom for dialog 
kontra begrensninger. Dette er et holdningsskapende arbeide som konstant er i endring.   

• Det å la diverse materiell ligge tilgjengelig kan også være med på å skape kreativitet. Det å la barna bli 
kjent med forskjellig formingsmateriell, kan være med på å påvirke hvordan barna utvikler seg, prosjekter 
og leken. Dette gjelder også på småbarnsavdelingene. Det at barna får muligheten, kontra at vi voksne 
igjen setter begrensninger. Det at vårt syn på barn som skaper rom for medvirkning.  
 



VURDERINGSARBEID 
• Vi diskuterer og evaluerer kontinuerlig kvaliteten i det daglige samspillet vårt med barna. 

• Observasjon og det enkelte barns sin trivsel er oppe til konstant vurdering. Hver uke har vi møter hvor vi går igjennom 
observasjoner og den praksisen vi gjennomfører i hverdagen.  

• Månedsplaner og evaluering av planene blir vurdert og tatt med i betraktning for eventuelle endringer. Gjennom et tett 
samarbeid med styrer og pedagogisk leder blir både mnd plan og årsplan kontinuerlig vurdert. 

• I tillegg har vi også  vurderings kanaler utenfra; foreldrerådet, su og askøy kommune 

• Vi gjennomfører foreldreundersøkelse som sier noe om hva foreldrene mener. 

• Vi har et samarbeidsutvalg som treffes kontinuerlig og kommer med vurderinger fra foreldrene. 

• I tillegg til at vi praktiserer både foreldresamtaler og gode samtaler med barna og personalet. 

• Vi dokumenterer arbeidet vår kontinuerlig gjennom; 

• Dagen i dag ( skriv med hva vi har gjort i løpet av dagen.) 

• MI ( Observasjoner av barns sterke og svake sider ) 

• Visuelle utstillinger. 

• Mnd plan og mnd referat.  

• Bilde  på  TV skjerm i garderoben 

• Hjemmesiden www.skogenbarnehage.no  

 

 SPRÅKGRUPPER ER NOE VI JOBBER MED PÅ ALLE AVD. 

 Språket er i stadig utvikling og går ofte i bølger. Vi bruker språket aktivt hele tiden, både i samlingsstunder og i hverdagen 
ellers. I samlingen lager vi egne eventyr og fortellinger, vi lytter og skaper sammen. Vi har magiske bokser med egne eventyr 
som fasinerer og inspirerer til lek og samtale. Vi prøver alltid å benevne det vi ser rundt oss og skape rom for gode dialoger. 
Alt det vi gjør i hverdagen er med på å fremme språket så lenge en bruker språket aktivt. Barn lærer av gode rollemodeller 
som bruker språket men også klarer å lytte aktivt.  

 

 



 
 

Språkutviklingen går i bølger og noen ganger lar enkelte lyder vente litt på seg. Da oppretter vi språkgrupper hvor vi hovedsakelig 
fokuserer på språk i mindre grupper. Vi leker med språket og ”lokker” frem lydene. Vi øver på forståelsen av språket, 

konsentrasjon og leker sammen. Barna liker seg godt i språkgruppe og det er stas å få være med en voksen og noen få barn 
inn på et rom hvor vi leker og har det kjekt sammen. Hovedfokuset er ikke bare på språk men det å oppleve noe sammen, 

det å føle seg trygg og det å bli  akseptert. Hvis ditt barn får tilbud om språkgruppe vil du få beskjed om dette.  

SKRIVEDANS. 
• Dette begynner vi med når barna er 4 år.  

• Her danser barna til ulike musikk stykker mens vi gjør ulike danse bevegelser i luften. De samme 
bevegelsene vi gjør i luften skal vi etterpå tegne på arket. Dette er en god øvelse for å fremme flytende 
skrivebevegelser og gir god konsentrasjon. På denne måten får de øvet seg på pinsett grepet og øker 
konsentrasjonen gjennom morsomme og kjekke øvelser til musikk. Skrivedans er noe vi vil gjøre i grupper 
men også med alle barna på avdelingen. På avd. 3-5 har vi et utsnitt av skrivedans programmet. Hvor vi 
plukker ut de øvelsene som passer den konkrete aldersgruppen og tilpasser de i henhold til vår aktivitet. Å 
følge skrivedans programmet fra begynnelse til slutt gjør vi på først på førskolegruppen.  

 

 



MANGE INTELLIGENS (MI) 

 
 Howard Gardner er kanskje vår tids mest innflytelsesrike psykolog, mest kjent for teorien om de mange 

intelligenser. Hans bøker finnes på 30 språk, og teoriene brukes av pedagoger i mange land, også i Norge. 
Han har for lengst kommet på en liste over verdens mest innflytelsesrike intellektuelle. 

 Hvert barn har sine sterke intelligenser. Gjennom dem kan barnet få energi og overskudd til å utvikle de 
svake intelligensene.  

 Vi voksne fremmer barnets selvfølelse ved positiv kommunikasjon. 
 De voksne legger til rette for at stimulering skal skje gjennomså mange intelligenser og forskjellige aktiviteter 

som mulig.      
 Eksempel på MI-aktivitet: gym 
  
 KONKRETE HANDLINGER og INTELLIGENSEN SOM INSPIRERES 

Tar sats og hopper - Kropps -klok 
Gir beskjed «nå er det min tur» - Ord - klok 
Synger og løper tilbake - Musikk -klok 
Viser sin glede og lyst - Jeg -klok 
Roper på sine venner – Menneske -klok 
Planlegger sin bevegelse - Visuell – romlig klok 
Teller: 1-2-3……nå! - Matte- klok  

 
 Lek utvikler barnets oppmerksomhet, bevissthet, handleevne, fantasi, kommunikasjon og sosiale 

kompetanser i en naturlig interaktiv samspillprosess med omverdenen. 
 Voksne skal være rollemodeller for barna og legger til rette for gode miljøer slik at vi fremmer den gode 

leken. 
 Vi observerer hva barnet gjør/ikke gjør impulsivt. 
 Et virkemiddel for å fremme selvfølelse til hvert enkelt barn er «Den gode stol» - et barn setter seg i en 

spesielt fin stol foran de andre barna i gruppen. Hvert av barna i ringen forteller hva det synes hva barnet i 
den «gode stol» er god til. Gjennom barnas tilbakemeldinger får barnet i stolen en positiv opplevelse av sine 
egne «sterke» intelligenser -og føler seg verdsatt av de andre i gruppen. Det styrker barnets selvfølelse. 
Etterpå lages det en plakat med barnets sterke sider og bilder. 
 



NATUR OG AKTIVITET 

Vi er en natur og aktivitets barnehage som setter friluftsliv i høysete. Vi setter vår ære i å ha kunnskaper om 
naturen og lære barn om både samspillet i naturen og kunnskap om dyr og vekster.  

Vi følger barnas interesser og undring i naturen. På våre turer, blir veien til mens vi går.   

Fra de yngste til de eldste så øker vi antall turer etter behov og ønske. De eldste har opp til 3 turer i uken som 
gjør at våre barn er godt vant med både korte og lange turer i naturen. De har kunnskap om naturen og 
maten vår blir ofte nytt i friluft under åpen himmel. 

Vi har gang avstand til sjøen og egne kajakker til padling liggende klar til bruk.  Vi veksler mellom erfaringer og 
lærdom i fjæren i tillegg til teknikk og kroppsbevegelse ved padling.  

I tillegg til vårt eldorado av naturlig boltringsplass i ulendt terreng, har vi også ny moderne lekeapparater til å 
tilfredsstille et hvert utforskende barn. 

Vi har egen gapahuk på utelekeplassen og en bærbar lavo til å ta med på tur for å tilfredsstille ethvert behov. 

Rett utenfor barnehagen ligger også Follese kunstgressbane og fantastiske sykkelstier som vi bruker til dagen. 

Ukentlig har vi også egne svømmegrupper som får vanntilvenning terapi badet. 



MANGFOLD I ET FLERKULTURELT SAMFUNN 

I barnehagen finnes det et stort mangfold i forhold til barnas religiøse, språklige og kulturelle opplevelser og bakgrunn. Det er mange ulike 

kulturer representert i barnehagen, i form av hva barna bringer med seg hjemmefra og fra sin opplevelsesverden. Vi ønsker å synliggjøre 

mangfoldet og etablere et inkluderende fellesskap, for at barna skal kunne utvikle kunnskap og erfaring som gjør de i stand til å mestre 

kompleksiteten i hverdagen og samfunnet. Mangfold handler om forskjelligheter og ulikheter mellom mennesker, og dermed blant annet ulik 

kulturell bakgrunn. Vi tenker også mangfold i forhold til kjønn, alder, funksjonsmuligheter osv. Vi ønsker å ta vare på det unike i barnas egenart 

og kulturelle bakgrunn. Vi vil knytte arbeidet til satsingsområdene alle med – ingen utenfor (sosial kompetanse), MI og Torbjørn Egner, og 

likeverd, solidaritet, toleranse, tilhørighet og respekt skal stå sentralt. Vi ønsker å se mangfoldet, ta vare på det og la det bidra til barnehagens 

praksis. Barna vil ha med seg forskjellige interesser og erfaringer, og dette mangfoldet av livsverdener skal få utfolde seg i barnehagen.  

Å være menneske handler mye om å utvikle sin identitet i møte med seg selv og andre. Gjennom arbeid med mangfold arbeider vi også med 

barnas identitetsutvikling, danningsprosesser og sosial kompetanse. Barns identitet dannes i samhandling med andre og kan forandres når 

betingelsene for samhandling endres. Barna får bekreftelse i samspill og samhandling med andre. Identitetsutviklingen handler om utvidelse av 

perspektiver og forståelse og toleranse i møte med noe som er annerledes enn dem selv. Vi ønsker å gi identitetsbekreftelse, som handler om å få 

anerkjennelse for den du er og de ressursene du har med deg. Vi vil anerkjenne og se på barn som er tospråklige som en ressurs, og la det få en 

naturlig plass i barnehagen. Barnas kunnskaper og kompetanser skal gjøres relevant og gyldig, og ta vare på barnas kunnskaper om sang, eventyr, 

religion osv. Barns kompetanse skal få påvirkning og konsekvenser for planene i barnehagen.  

Dersom mangfold i barnehagen blir anerkjent, kan det bli en berikelse, noe å glede seg over og noe som kan skape nysgjerrighet. Det kan bidra til 

å få øye på nye sammenhenger, få en ny forståelse av verden og hverdagen i barnehagen. Å se mangfold kan skape bevegelse i tenkning og i 

handling.  

Vi ønsker å arbeide i forhold til en ressursorientert tilnærming til mangfold. Det vil si at vi ser på mangfold som en ressurs, og ønsker at kulturelt 

og språklig mangfold skal være en integrert del av barnehagens innhold. Vi ønsker å ivareta barnas rett til være forskjellig og samtidig inkludert i 

et fellesskap. Vi ønsker å anerkjenne enkeltindividet ut i fra barnas bakgrunn og språklige, kulturelle og religiøse variasjon.   

Vi har et mål om at barna skal utvikle respekt og forståelse for hverandre og det som er annerledes, at de skal kunne oppleve mangfold som en 

ressurs, og vi ønsker å fremme inkludering, toleranse og et flerkulturelt fellesskap. Barna skal få mulighet til å utvikle en positiv nysgjerrighet 

ovenfor menneskers og kulturers likheter og ulikheter. 



Vi ønsker blant annet å benytte tekster, sanger, musikk, dans, eventyr, leker, språk, bøker, mat, plakater, flagg, filmer og bilder i arbeidet. I 

tillegg ønsker vi å gi barna kjennskap til religion, livssyn og markering av ulike høytider. Vi ønsker et tett samarbeid med foreldre og foresatte 

når det gjelder dette arbeidet. Gjennom året ønsker vi at mangfold skal ha en sentral plass, og flerkulturelt arbeid skal foregå gjennom hele året. 

Mot slutten av barnehageåret vil vi gjennomføre en internasjonal uke, der vi vil ha fokus på noen av landene som er representert i barnegruppen. 

Det vil komme en egen plan for gjennomføring av denne uken.  

 

                                                           

 

 



Gruppe inndeling 

Skogen barnehage skal alltid sette kvaliteten i barnehagetilbudet i høysetet. Vi vil møte barna på det utviklingsnivået de 

er. 

 

 

Avdeling: Haukene 

Antall barn/antall plasser: 14/14 

Aldersgruppe: 5-6 år 

Personal: 

Ped leder: Joanna   

Pedagogisk medarb. : Fredrik Eide, 

Thomas Wiik, Silje Skorgen 

Avdeling: Mosebarna 

Antall barn/Antall plasser: 23/24 

Aldersgruppe: 3-5 år 

Personal: 

Ped leder: Bente Corneliussen 

Ped medarbeidere: Stian Sørensen, 

Aina Abbedissen, Kristian Kalifi 

Avdeling: Spurvene 

Antall barn/antall plasser: 24/24 

Aldersgruppe: 3-5 år 

Personal: 

Ped leder: Ingunn Aihonen 

Ped medarbeidere: Monica Thorsen, 
Roger Johannesen, Monica Meyer  

Avdeling: Blåbærbarna 

Antall barn/antall plasser: 14/14 

Aldersgruppe: 0-3 år 

Ped leder: Frøydis Bekken 

Ped medarbeidere: May Britt 
Andberg, Kaytline Lizana,  

Mette Nilsen, Hilde Syversen 

 

Avdeling: Maurtuen 

Antall barn/antal plasser: 14/14 

Aldersgruppe: 0-3 år 

Ped leder: Linda N Juvik  

Ped medarbeidere: Marianne Benes, 

Torill Krossøy,  Ania Gluch 

Avdeling: Huldrene 

Antall barn/antall plasser: 9/9 

Aldersgruppe. 0-3 år 

Ped leder: Camilla Urke 

Ped.medarbeidere. Øygunn Lien, 

Christine Tangen, Maria 

Korneliussen 

 

 





Fagområde 
0-2 år 

Kommuikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, bevegelse 
og helse 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Natur, miljø og 
teknikk 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom og 
form 

Mål Bruke språket i 
leken, ha 
blikkontakt, 
uttrykke egne 
ønsker, 
lytte/observere/gi 
respons, forholde 
seg til flere i 
gruppe 

Oppleve gleden 
av å bevege seg. 
Gå stødig, løpe 
og hoppe 
Spise og drikke 
selv 
Prøve å smake på 
ny mat 

Få oppleve 
dramatisering 
Bli kjent med ulike 
materialer 
Uttrykke egne 
ønsker 
Gjøre seg kjent 
med instrumenter 
Bli kjent med 
farger 

Oppleve naturen  i og 
utenfor barnehagen. 
Gå små turer. 
Begynnende 
kunnskap om vær og 
årstider. 
Kjennskap til ulike 
dyr og insekter 
Bli kjent med enkel 
teknikk 

Vise omsorg for 
hverandre  
Få begynnende 
forståelse for 
konsekvens av 
handling 
Få erfaring med 
juleevangeliet/ 
påskefortellingen 

 

Bli kjent med bhg`s 
avdeling og 
uteområde. 
Gå små turer i 
nærmiljøet 
Oppleve å være ute i 
naturen 
Utforske samme  
sted ved flere årstider 
 
17. mai markering. 

Gjøre seg kjent 
med kvadrat, 
trekant, 
rektangel, sirkel 
og tallene  1,2 
og 3 
Gjøre seg kjent 
med begreper 
(liten, stor, over, 
under) 

metode Samling 
Rim/regler/sanger 
Enkle fortellinger 
og eventyr 
 
Ha bøker 
tilgjengelig 
 

Gym 
Turer, gå i ulent 
terreng 
Grovmotorisk og 
finmotorisk 
bevegelses 
mønster 
La barna få velge 
pålegg selv. 
Smøre selv 

Male, tegne, 
modellkitt 
Dramatisere for og 
med barna 
Bøker 
Flanellograf 
Eventyr 
Musikksamling  
Utkledningstøy 

Tur 
Samlinger  
Lupe, 
forstørrelsesglass 
Sette på en cd, ta 
bilder, prøve seg 
på pc. 
 

Tenne lys i 
adventstiden. 
Trekke julekalender 
Nissefest 
Lucia frokost 
Juleaktiviteter 
Julesanger og jule 
evangeliet i samling 
 
Påskeaktiviteter 
Skattejakt 
Sanger 
Markere nytt liv 

Ha bilder av barna 
og familien på avd 
(MI) 
Turer innenfor og 
utenfor 
barnehagens 
område 
Nasjonalsangen 
Lære om flagget 

Puttekasser, 
duplo, klosser 
Eventyr 
Samling; rim og 
regler 

voksenrollen Være aktivt tilstede 
Gjenta, veilede, 
sette ord på ting. 
Oppfordre barna til 
å fortelle. 
Være bevisst 
kropps og 
talespråket , være 
konkret og tydelig 

Ta del i 
bevegelseslek, 
sangleker. 
Oppfordre barna 
til å”utfordre” 
seg selv. 
Ta del i måltidet, 
hjelpe til og vise 
barna. 

Ha materialer lett 
tilgjengelig 
La barna slippe 
til/ta del i samling 
Være lydhør 
barnas innspill 
Bruke/endre 
stemmeleiet og 
ansiktsuttrykk 

God tid! 
Undre seg 
sammen med 
barna. 
Oppmuntre og 
vise glede av å 
være ute 
Positiv til all slags 
vær 

Være positive og 
gode 
rollemodeller vise 
empati, gi 
forståelse  
Gi ros og 
anerkjennelse  
Samtale og 
åpenhet  
Respekt 

Være engasjert og 
undrende sammen 
med barna. 
Prate om familien 
Undersøke/ gjøre 
seg kjent med 
nærområdet 
Kunnskap om 
flagget og 
nasjonalsangen 

Benevne 
begrepene 
Telle med 
kroppen 
La barna få 
eksperimentere 
med vann, is, 
snø, sand m.m 
 





PROSJEKT: Hakkebakkeskogen 
 

NÅR:SEPTEMBER,OKTOBER OG NOVEMBER  

HVEM: BLÅBÆRBARNA,MAURTUEN OG HULDRENE 

MÅL: Å bli kjent med Hakkebakkeskogen  
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE 
OG HELSE 

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

NATUR, MILJØ 
OG TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION 
OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØ OG  
SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

Vi skal lese fra boken. 
 
Vi skal bli kjent med «visen 
om 
reven»,»klatremusvisa», 
»pepperkakebakesangen», 
«bamses 
fødselsdag»»bestemor 
skogmus` vise» 
Vi synger med og ser på 
bilder fra boken. 
 
-Høre på sangene 
-Begrepslæring 
 

Lek og 
dramatisering 
omkring scener fra 
fortellingen om 
Dyra i 
Hakkebakkeskogen  
 
Smake, spise og 
lære om mat- hva 
dyrene i eventyret 
spiser . 
-Bake pepperkaker. 
-Hva er surt og 
søtt? -Sunt og 
usunt? 
-Dans og bevegelse 
 

Bruke ulike 
teknikker i 
formingsaktiviteter 
tilknyttet tema. 

Bruke naturen 
og uterommet 
omkring 
barnehagen til 
å se etter og 
studere 
dyrespor. 
-Lære om de 
ulike dyrene 
- Hvor bor dyra, 
hva spiser de? 
-Samle blad og 
nøtter. 
 
 

Fortelle hvordan 
vi behandler 
dyrene . 
 - Hvordan skal vi 
være mot 
hverandre? 
- Lære å ta 
hensyn og vise 
respekt for 
hverandre 
-Hvordan ser vi ut 
når vi er redd og 
glad. 
 
 

Lese og lære om 
hvilke dyr fra 
fortellingen som 
finnes  i vår skog. 
 
 

Telle antall dyr i 
fortellingen om 
Dyra i 
Hakkebakkeskogen, 
på bondegården, 
hvor mange av hver 
rase, 
antall bein hvert dyr 
har. 
 
Sammenligne 
størrelser på dyra. 
Likheter og 
ulikheter. 
 
 

ARBEIDSMETODE: 
 Ved å sette seg inn i boken og visene kan vi formidle innholdet til barna i form av konkreter. Barn lærer ved hjelp av bilder, figurer, byggeelementer og 
farger.Vi voksne hjelper barna til å forstå hvordan vi skal være mot andre dyr/mennesker.Følelsene redd og glad er sentrale i hakkebakkeskogen og vi vil 
jobbe ekstra med disse.Vi vil gi barna en positiv opplevelse gjennom musikk og bevegelse. For de minste barna er det spesielt viktig at personalet i 
barnehagen utnytter den gleden barna har av bevegelse som følges av ulike typer lyder. Lek og dramatisering skal styrke både det enkelte barns 
uttrykksevne og gi barnegruppen felles opplevelse. 
 



PROSJEKT: Jumbo som dro ut i verden NÅR: Januar- mars  

HVEM: BLÅBÆRBARNA,MAURTUEN OG HULDRENE 

MÅL: Å hjelpe hverandre-være venner 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE 
OG HELSE 

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION 
OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØ OG  
SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

 
Bli kjent med 
boka. 
 
Lære rim og 
regler. 
 
Gjennom bilder 
og vers følger vi 
den nyskjerrige 
lille leke-
elefanten Jumbo 
på hans 
opplevelsesrike 
ferd 
 
Se i Elefant-
bøker. 

 
Gå på 
turer. 
 
Kan vi bevege oss 
som dyrene i 
boken? 
 
Hva spiser dyrene 
i boken? 
 
 

 
Synge 
sanger om 
dyr. 
Dramatisere 
Tegne/ 
fargelegge 
de forskjellige 
dyrene. 

 
Forskjeller 
på bygd 
og by. 
 
 

 
Følelser; 
redsel, 
glede, lei 
seg…. 
 
Vennskap 
 
Skapelsen 
av de 
forskj. 
dyrene/ 
naturen. 
Filosofere 

 
Trafikkregler. 
 
Livet i 
byen. 
 
Vi reiser til byen. 

 
Telle dyr og 
mennesker. 
Telle trær. 
Begrepslæring; 
mange, få… 

ARBEIDSMETODE: 
Ved  å bli kjent med boken i samlinger følger vi  jumbo på vei til byen. Når vi synger og lytter til musikk  gir vi barna 
gode opplevelser og mulighet til å utrykke seg visuelt. 
Vi voksne hjelper barna til å forstå hvordan vi skal være mot andre. 
 



PROSJEKT: Hva sier dyra NÅR:april-juni  

HVEM: BLÅBÆRBARNA,MAURTUEN OG HULDRENE 

MÅL: Vi blir kjent med dyrene i boka 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE 
OG HELSE 

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION 
OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØ OG  
SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

Bli kjent med 
boken «hva sier 
dyra» 
 
Teksten er på rim 
og introduserer 
forskjellige dyr 
som hund, ku, 
and, hane og gris, 
og forteller hva 
de forskjellige 
dyra sier. 
 
Vi viser bilder og 
synger om dyrene 
 
 

 

Kan vi lage de 
samme lydene 
som dyrene 
lager? 
 
Kan vi bevege oss 
som dyrene? 
 
 

 

Vi bruker 
forskjellige 
materialer til å 
skape en 
bondegård . 
 
 

 

Lære om de ulike 
dyrene 
 
- Hvor bor dyra, 
hva spiser de? 

 

Hvor bor dyrene? 
 
Hvordan skal vi 
være mot 
dyrene? 
 
 

 

Vi besøker en 
bondegård. 
 
Er det  noen dyr i 
nærmiljøet vi kan 
besøke? 
 

 

Hvor mange bein 
har dyrene? 
 
Store/små dyr 
 
Likheter/ulikheter 
 
Farge på dyrene 

ARBEIDSMÅTE: 
Vi gjør oss kjent med boken. Vi visualiserer gjennom å vise bilder av dyrene.I samlingene kommer vi til å snakke om 
hvordan vi skal ta vare på/være mot dyrene.Når vi besøker bondegården får vi mulighet til å sette læringen ut i 
praksis.Gjennom dramatisering kan vi lage dyrelyder og kanskje bevege oss som dyrene. 
 



FAGOMRÅDE 

3-4 år 

KOMMUNIKASJON, 

SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEG-

ELSE OG HELSE 

KUNST, KULTUR 

OG KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 

TEKNIKK 

ETIKK, 

RELIGION OG 

FILOSOFI 

NÆRMILJØ OG 

SAMFUNN 

ANTALL, ROM 

OG FORM 

Mål -Tar kontakt med 

andre 

- Leker med andre 

barn 

- Blir værende i leken 

- Deltakende i 

aktiviteter og 

samlingsstunder ved 

språklig initiativ, 

spørsmål og undring  

 -Blir tatt kontakt 

med av andre barn  

-Gjør seg forstått 

gjennom språket 

som kommunikasjon. 

-Rimer og synger 

-Kan tenke litt 

abstrakt. 

-Gir uttrykk for 

mestringsglede 

- Bruker alle 

kroppsbevegelsene. 

Sykler på 

trehjulsykkel, løper, 

balanserer, hopper 

og  deltar i 

bevegelses leker. 

-Selvstendig i av og 

på kledning. 

Måltidene med 

påsmøring. Kunne 

rydde og konsentrer 

seg. 

- Kan gi beskjed når 

de må på toalettet. 

- Begynnende 

forståelse/bevissthet 

for egen kropp. 

Tar initiativ til 

alene-lek 

-Imiterer 

kroppsbevegelser 

-Leker rollespill 

kan gå ut og inn av 

roller. 

-Tegner og har 

begynnede 

skrivegrep . 

Oppleve naturen  i og 

utenfor barnehagen. 

Gå turer i skog og mark 

– til lavoen på høyden 

og fjæren i skiftesvik . 

 

Oppleve livet på sjøen i 

kano og kajakk.  

Begynnende kunnskap 

om  og årstider. 

 

 Kjennskap til arter i den 

norske faunaen. 

-Mestrer 

turtaking 

-Viser empati, 

har samspill med 

andre som gir 

forståelse for 

andre og seg 

selv i forhold til 

andre. 

-Forståelse for 

andre religioner 

-Formidle den 

kristne 

kulturarven 

gjennom høytids 

markering. 

 

 

-Å kunne 

orientere seg i ute 

og inne miljøet  

 

- Miljøbevisst, 

kildesortering 

orden i ute og 

inne miljø. 

 

Kjennskap til 

historien rundt 

lokalmijøet vårt- 

havna, kirken, 

skole, idrettspark. 

  

-Bruker lokaler 

og leker allsidig 

 

-Legger enkle 

puslespill 

 

-Telle, kjennskap 

til de ulike 

formene  

 

-Kjennskap til 

symboler, 

mønster og 

systematisering. 

 

 

 

-  





PROSJEKT: Den lille musikeren NÅR: august - november  

HVEM: Mosebarna og Spurvene 

MÅL: Bli kjent med kroppen som et rytmisk instrument og andre instrumenter. 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, 
BEVEGELSE OG 
HELSE 

KUNST, KULTUR 
OG KREATIVITET 

NATUR, MILJØ 
OG TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION 
OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØ OG  
SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

Rim og regler. 
Sang og rytmelek. 
Rytmeinstrumenter. 
Dans og sanglek. 
Lytte til lyder og 
rytme i språket. 
Bli kjent med bilder, 
noter, tekst og tekst 
ti bilder. 
Kropsspråk og 
andre nonverbale 
språk opplevelser.  
Musikkeventyr 
 
 

Dans og musikk. 
Rytme og 
bevegelse. 
Kroppslig 
mestring. 
Erfaring med 
varierte og 
allsidige 
bevegelser. 
Utvikle rytme og 
fin og 
grovmotorisk 
følsomhet, samt 
bevegelsesfrihet. 
Sansebevistgjøring 
og 
sanseoppleving. 
 

Drama med fokus 
på følelser. 
Musikkeventyr. 
Kreativ kunst og 
kunsgalleri. Vi 
maler musikken. 
Vi tar en reise 
gjennom dansens 
verden. Vi tar i 
bruk fantasi, 
kreativitet og 
skaperglede. 
Utvikle mestring 
gjennom eget 
arbeid, utrykke 
seg estetisk og 
visuelt. 
 

Lytte. 
Utforske. 
Ekspedisjon. 
Finne lyder og 
musikk i naturen. 
Lære å iakta og 
undre seg, 
eksperimentere 
og oppleve. 
 

Hva er lyd? Hvor 
kommer den fra? 
Hva gjør de 
forskjellige lydene 
med øret? 
Kan noe lyd være 
skremmende,trist, 
ensom, glad eller 
redd? Lære å 
respektere andres 
kreativt arbeid 
som kunst, musikk 
og opptreden, på 
tross av variabel 
standar.  
Se verdien i 
andres arbeid. 

Utfoske musikk 
fra nærmiljøet . 
Lytte til ulike 
musikksjangre. 
Bli kjent med vår 
egen folkemusikk. 

Bli kjent med 
geometriske 
former, tall og 
rytmer. Lyd i 
visuell form. 
Erfare forskjellige 
lydbilder, og få 
erfaring med 
orientering i 
lydlandskapet. 
 

ARBEIDSMETODE: Learning by doing. 
Vi tar utgangspunkt i barna og i barnegruppen. Her er det prosessen som er det vigtigste og ikke resultatet. Gjennom positiv veiledning, aktive 
voksne og fokus på barnas mestring, får vi grunnlaget for viderer læring og utvikling. Musikk, estetikk og kreativitet skal være gøy og lekende. 
Ved bruk av video, opptaker, utstilling og opptreden, får barna en opplevelse av det å stå på podie. Det krever beviste voksne, som kan se og 
være med på lik linje sammen med barna. 



PROSJEKT: Kardemommebyen 
NÅR: JAN-MARS  

HVEM: Mosebarna og Spurvene 

MÅL: Bli kjent med de litt mindre kjente aktørene i Krdemommeby. 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE OG 
HELSE 

KUNST, KULTUR 
OG KREATIVITET 

NATUR, MILJØ 
OG TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION 
OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØ OG  
SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

Sanger, bøker og 
ulike tekster. IKT 
Lytte og 
observerer, lære å 
bruke språket på 
en positiv og 
kretiv måte. 
Videreutvikle 
begrepsforståelse. 
Skape positive 
vennerellasjoner, 
gode rellasjoner 
til lek og 
konfliktløsning. 

Få en positiv opplevelse 
gjennom kropslig mestring. 
Skaffe gode erfaringer, 
glede og opplevelser, som 
igjen relaterer til gode 
samtaler i 
barnegruppen.Dramatisere 
og imitere de forskjellige 
rollefigurene i 
Kardemommeby. 

Lage kostymer 
og kulisser. 
Dukketeater. 
Dramatisering. 
Kunstgalleri. Vi 
maler sangene. 
Vi maler 
kardemommeby. 
Skaper rike 
erfaringer, 
sanseopplevelser 
og alternative 
utryksformer. 

Vi trekker 
kardemommeby 
ut i naturen, der 
vi inviteter til 
Kardemommeby 
natursti. Vi 
fokuserer på 
drama og kreativ 
kunstutrykk. 

Den gyldne 
regel.  
Vi skaper ro til 
undring, 
samtaler og 
spørsmål. 
Veileder til 
respekt og 
utvikling av 
toleranse for 
hverandre og 
hverandres 
forskjellingheter. 

Utvikle tillit til 
egen 
deltagelse i 
påvirkning av 
fellesskapet. 
Erfare at alle 
er deltagende 
og bidrar til 
barnehagens 
fellesskap. 

Erfare plassering 
og orientering, 
utvikle sine egne 
lokaliseringsevner. 
Få kjennskap til 
tall og former. 

 

ARBEIDSMETODE: 
Vi tar utgangspunkt i Kardemommeby. Presenterer kjente og ukjente rollefigurer. Vi velger ut de figurene vi ønsker å fokuserer på. Vi 
dramatiserer og inviteter til dramalek. Her skal de få en opplevelse av det å kunne sette seg inn i en annen rolle, følelse og fantasi. Vi ønsker å 
veilede til positive relasjoner og medmenneskelighet. Det krever at vi legger til rette for gruppeaktiviteter som oppmuntrer til samhandling og 
vennerelasjoner. Skape enn forståelse for våre likheter og forskjelligheter. 

 
 
 



PROSJEKT: Små kokker, mye søl. NÅR:APRIL-JUNI  

HVEM: Mosebarna og spurvene 

MÅL: Få erfaring med kokkekunsten og hyggelige samtaler. 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE 
OG HELSE 

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION 
OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØ OG  
SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

Bli kjent med 
kokkebøker, 
oppskrifter og 
bilder. Bruke 
språket på en 
positiv måte i 
forhold til 
samarbeid i 
arbeidsgrupper, 
gode samtaler 
rundt bordet og 
andre ytringer. 
Fokus på trivsel 
og 
kommunikasjon. 
 
 
 
 
 
 

Kosthold og 
ernæring. 
Kroppen vår og 
hva som skjer 
med maten når vi 
spiser den. Få en 
positiv 
selvoppfatning 
gjennom kropslig 
mestring, og 
viktigheten med 
ett sundt og godt 
kosthold. Utvikle 
forståelse og 
respekt for egen 
og andres 
kropper, og for 
alles 
forskjelligheter.  

Vi 
eksperimenterer, 
smaker og viser 
forskjellige 
presentasjoner av 
maten. 
Smaker maten 
bedre om vi 
pynter den? 
Flerkulturell mat. 

Ut på tur aldrig 
sur. Vi lager mat i 
naturen. Hvor 
kommer maten i 
fra? Rike 
opplevelser av 
forskjellig mat og 
forkjellige 
kulturer. Lære å 
iaktta, undre seg, 
vise nyskjerrighet 
og interesse for 
nye ting. 

Innblikk i 
mattradisjoner. 
Forståelse for 
forskjelligheter 
innenfor 
matkultur og 
allergier. 

Hvilke 
matprodukter 
finner vi i 
nærmiljøet. Vi 
besøker 
bondegård og 
hilser på dyrene. 

Geometriske 
former, måle og 
veie.  
Tall og bokstaver 
gjennom 
matoppskrifter og 
bildebøker. 
Oppleve glede 
med å utforske og 
leke, sortere og 
sammenligne. 

ARBEIDSMETODE: 
Vi deler barna inn i mindre grupper, der hver barne gruppe får ansvar for matlaging den eventuelle dag. Barna skal få ett innblikk i hvordan 
lage maten, oppskrifter, forskjellige matretter, hva som skjer med maten når vi spiser den og hva som skjer med kroppen vår? Vi fokuserer på 



5 års avdeling 

Fagområde 
5 år 

Kommuikasjon, språk 
og tekst 

Kropp, bevegelse 
og helse 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Natur, miljø og 
teknikk 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom og 
form 

Mål Lære å lytte til musikk, 
fortelling, det som blir 
formidlet mens andre 
sier noe. 
Lære å skrive navnet 
sitt. 
Få erfaring med data 
som 
kommunikasjonsmiddel. 

Lære 
grunnleggende 
svømmetekniske 
ferdigheter. 
Oppleve gleden av 
friluftsliv og uteliv 
i de ulike 
årstidene. 
Videreutvikle en 
god 
kroppsbeherskelse 

Lære bruk og 
nytten ved ulike 
verktøy. 
Oppleve gleden 
av drama, sang 
og dans. 
Føle gleden av å 
skape noe. 

Få innsikt i 
miljøvern og 
samspillet i 
naturen. 
Få kunnskap og 
opplevelser 
med småkryp og 
dyr. 
Lære å bruke 
ulike verktøy. 

Lære å 
tolerere 
hverandre slik 
man er. 
Lære om ulike 
religioner og 
deres 
tradisjoner. 
Bli kjent med 
filosofi  

Bli godt kjent i 
nærmiljøet. 
Få innføring i 
trafikkregler. 

Få kjennskap til 
former, 
mengder og tall. 
Lære ulike 
begreper som: 
større, mindre, 
foran, bak osv. 
Beregne og 
måle 

metode Høytlesning og lydbøker 
Vi lærer sanger, rim og 
regler i samlingsstunder 
og på turer. 
Vi har førskolegruppe 
en gang pr uke hvor vi 
bruker pc og løser 
oppgaver. 

Vi bader ved 
terapibadet på 
Ask ukentlig. 
Turer i nærmiljøet 
med sanseløyper 
og matlaging. 
Vi padler kajakk 
og kano. 
Vi har gym og 
sangleker på 
fotballbanen. 

Vi har lett 
tilgjengelig 
verktøy klar for 
bruk i utelek og 
på turer. 
Vi dramatiserer 
stykker fra tema. 
Sang og dans. 
Barna får bruke 
materialer fra 
naturen til sitt 
kreative virke 

Barna får 
innføring i 
kildesortering 
og lære om 
hvorfor det er 
viktig å ta vare 
på naturen. 
Lære om 
småkryp og dyr i 
skogen. 
Finne info om 
dyr/småkryp på 
internett. 
Benytte ulike 
verktøy i 
prosjekter ihht 
tema 

Vi har 
samlinger og 
lytter til 
hverandre. 
Tradisjoner fra 
ulike 
religioner. 
Vi bruker 
filosofiske spm 
i samling og 
samtaler med 
barna for å 
fremme 
refleksjon og 
undring. 

Gå turer i 
skogen, ved 
fjæren og i 
nærmiljøet 
ellers. 
Gjøre oppgaver 
om trafikk i 
grupper. 
Ha sykkeldag og 
trafikkdag. 
 

Gjøre 
matematiske 
oppgaver i 
grupper og i 
naturen 
Ha 
begrepslæring. 
Delta i 
planlegging og 
utføring av 
byggeprosjekter 
som revehi og 
trehytte. 













Barn  Foreldre Personale  Rutiner  

August   Tilvenning nye barn  

Nye barnegrupper  

Min bok (MI)   

 

 Begynnersamtale for nye barn  

Pedleder setter opp tid.   

 

 

 Infosamtale med nyansatte  

Personalmøte   

 

 
 Ansvar for kjøkken og 
uteområde  
Mosebarna   

 

September  Foreldrerådsmøte a  

kl 18.00-19.30  

dato???  

Foreldremøte ulike dato for de ulike avd  

Lister til fri i høstferien inn til fredag 

13.09.13  

9. September valgdag/planleggingsdag 

  

 

 

 Personalmøte  

Foreldremøter  

Innkjøp til jule- aktiviteter   

 

 
 Ansvar for kjøkken og 
uteområde  
Spurvene   

 

Oktober   Forbrede utstilling og pynte til 

høstfest  

Høstfest 24.10  

Inntekten går til Laos  

 

 Su – møte dato  

kl 20-21  

Høstferie uke 41, 7-11.10.13   

 

 

 Observasjon  

fylle ut ”alle med” skjemaene.   

 

 
 Ansvar for kjøkken og 
uteområde  
Blåbærbarna   

 

NOVEMBER  Juleforberedelser  

Lage pepperkakehus  

Markering for barnehagen (7 

år 20.11   

 

 

 Foreldresamtale  

Planleggingsdag 15.11  

Skriv til foreldre om fri i julen.  

Henge opp krysse liste.  

Besteforeldredag 22.11 for blå, Maur og 

Huldrene  

25.11 for Hauk, Mose og Spurvene  

Vi baker baker/lager julepynt   

 

 

 Lage pepperkakehus til 

pepperkake øyen  

Personalmøte  

Forbrede og utføre  

foreldresamtaler.  

Husk skriv til foreldre om fri i 

julen.   

 

 
 Ansvar for kjøkken og 
uteområde  
Maurtuen   

 

DESEMBER Advent samling  

Lucia fest 13.12.14 kl 8.30  

Nissefest m/grøt til lunsj 

fredag 20.12.14  

Kirkebesøk dato kommer 

  

 

Foreldre hjertelig velkommen til lucia 

fest kl 08.30 13.12.13   

 

Advent samling  

Vi baker lussekatter  

Lucia fest 13.12.14 kl 8.30  

Skriv til foreldrene om fri i julen  

Nissefest m/grøt til lunsj 20.12.14 

  

 

Ansvar for kjøkken og 
uteområde  
Haukene   

 

ÅRSHJUL – 2013/14. 

 



JANUAR  

  

Planleggingsdag 31.01.14  

Krysse av på liste om fri i vinterferien 

innen 07.02  

 

Planlegge karnevals uke   

 

Ansvar for kjøkken og 
uteområde  
huldrene   

 

FEBRUAR Karneval m/fastelavns boller 

21.02.14  

Lage fastelavnsris  

Internasjonal uke, uke 7 

  

 

Vinterferie uke 9. 24-28.02.14   

 

Ansvar for kjøkken og 
uteområde  
mosebarna   

 

MARS Påskeforberedelser  

Markering av barnehagedagen 

16.03.14   

 

Foreldresamtaler for Haukene  

Førskoletur for haukene  

Kryss av på listen om fri i påsken 14.03.14  

Planleggingsdag 27+28.03.14   

19.03 Foreldremøte på Strusshamn skole  

for førskolebarna/Haukene kl 18-19 

overgang barnehage-skole. 

 

Observasjon,fylle ut ”alle med 

skjema”  

Husk skriv til foreldre om fri i 

påsken.   

 

Ansvar for kjøkken og 
uteområde  
spurvene   
  

 

APRIL Påskefrokost 09.04.14  

Påskevandring i kirken 10.04.14  

Skattejakt 11.04.14 

  

 

Onsdag før påske 16. april barnehagen 

stenger kl 12.  

Påskeferie 17-18 + 21 april barnehagen 

stengt!!  

Ferielister om sommerfri inn til 

avdelingene 04.04.14.  

Nb husk barnehagestengt 29+30   

Foreldresamtaler  

Ferie liste om sommerferie ut til 

foreldrene.  

Markering av barnehagedagen 

16.03.12   

 

 
Ansvar for kjøkken og 
uteområde  
blåbærbarna   
 

MAI Forbredelser til 17 mai  

17. Mai feiring 16.05.14  

Oppsigelse av plass for haukene 

frist 01.05.14   

 

27.Mai føskole dag med stongafjellet og 

strusshamn skole i skogenbarnehage 

Foreldresamtaler  

Barnehagen stengt:  

Offentlig høytidsdag torsd.1.5  

29.05.14.  

Planleggingsdag 30.05.14  

Dugnad   

 

Foreldresamtaler  

17.Mai feiring 16.05.14   

 

Ansvar for kjøkken og 
uteområde  
maurtuen   

 

JUNI Sommerfest 11.06.14  

Kl 15.00-18-00   

 

Sommerfest 11.06.14  

09.06.14 2.pinsedag   

 

Sommertur planlegges for hver 

avdeling.  

Sommerfest 11.06  

Kl 15.00-18.00   

 

Ansvar for kjøkken og 
uteområde  
Haukene.  
  

 




