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Hvem er vi 

Skogen barnehage runder denne sesongen 6 år, og hva 
passer vel da bedre enn å feire med et helt år med magiske 
øyeblikk, kreativitet, lek og moro? Vi er 95 barn fordelt på 5 

avdelinger og grillhytte.  I år skal vi ha fokus på en reise i 
Torbjørn Egners verden. Vi som jobber i skogen ser at med 

dette temaet er det lett å bygge videre på vårt fokus på natur 
og aktivitet, hopp og sprett. 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 målgruppen. 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 
naturen  

Torbjørn 
Egner 

MI - Mange 
intelligenser  



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

• Arbeidere med et helhetlig læringssyn og fokus på lek. I skogen har vi et helhetlig 
læringssyn. Omsorg, lek og læring sees i sammenheng. Hos oss bygger gode 
læringsprosesser på lek, og gode læringsprosesser styrker ofte barns forutsetning 
for lek. Barna møtes med omsorg, noe som har betydning for å utvikle tillit til seg 
selv og andre og for å utvikle gode relasjoner. Leken har egenverdi og er en 
grunnleggende livs - og læringsform som barna uttrykker seg gjennom. Kjennetegn 
på lek er blant annet fantasi, spenning, hengivenhet, kreativitet og engasjement. 
Barna hos oss får daglig mulighet til å finne sin flytsone og fordype seg i rollelek 
eller annen skapende aktivitet. Allsidig fysisk aktivitet og lek er nødvendig for å 
fremme utvikling av grunnleggende motoriske ferdigheter.  
 

• Et godt kosthold. Selv ikke en i skogen barnehage kan leve på popkorn og 
sukkerspinn. Vi serverer fem måltider i uken med fokus på sunt kosthold. To av 
disse måltidene er varm mat. Et langt og godt barnehage liv er et sunt kosthold, 
bevegelse, hvile og vennskap. Vi er også en 5 om dagen barnehage    

 
 



• 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. 
 

• 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 skogen. Vi har 
årlige undersøkelser fordi  vi ønsker å høre din mening om barnehagen vår. Vi får 
gjennomgående meget gode resultater og tilbakemeldinger.  Skogen er opptatt av 
å ha en åpen og god dialog med  barn og foreldre.  
 

• I skogen tilbyr vi foreldrene 2 samtaler pr år,  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.  
 



   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, og bruke dem til å bli gode på andre områder.  
Bevisstgjøre barnet  
Styrke 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  
Ikke forsøple naturen  



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 tokle 
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 jevnlige 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 evt. 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.  

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. 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. 
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. 



  



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: Irene Hantveit  

Pedagogisk medarb. : Preben Ulveseth, 

Thomas Wiik 

Avdeling: Mosebarna 

Antall barn/Antall plasser: 19,5/20 

Aldersgruppe: 3-5 år 

Personal: 

Ped leder: Bente Corneliussen 

Ped medarbeidere: Stian Sørensen, 

Øygunn Lien, Nina Iversen 

Avdeling: Spurvene 

Antall barn/antall plasser: 22/22 

Aldersgruppe: 3-5 år 

Personal: 

Ped leder: Fredrik Eide 

Ped medarbeidere: Monica 
Thorsen,Elisabeth Aase, Monica 

Meyer, Simen Ellingstad,  

Avdeling: Blåbærbarna 

Antall barn/antall plasser: 15/15 

Aldersgruppe: 0-3 år 

Ped leder: Frøydis Bekken 

Ped medarbeidere: May Britt 
Andberg, Kaytline Lizana,  

Mette Nilsen,  

 

Avdeling: Maurtuen 

Antall barn/antal plasser: 15/15 

Aldersgruppe: 0-3 år 

Ped leder:  

Ped medarbeidere: Marianne Benes, 

Torill Krossøy, Hilde Syversen,  

Kari Ellila, Ania Gluch 



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 
 

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. 
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 
 



UT I NATUREN 

PROSJEKT: Tobias i tårnet får øye på maurtua og 
blåbærene. 

NÅR: september, oktober og november  

HVEM: Alle voksne på avdelingen 

MÅL: Å bli kjent med mauren og blåbær 
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 

Å bli kjent med 
kardemomme by. 
Det å vise bilder er 
viktig på 
småbarnsavd. Det å 
visualisere og ikke 
bruke for mange ord. 
Å ta video over tid i 
en maurtue. 
Vi vil se på film om 
maur. 
Å se i bøker og på 
bilder. Sanger om 
bær 

Kan barna gjøre 
den samme 
bevegelsen som 
mauren. 
 
Vi går på tur til tua.  
 
Danse «Maur i 
rumpa» 
 
Vi går på tur for å 
se etter 
blåbærlyng. Er det 
noen blåbær igjen? 

 Vi tar med oss 
materiell fra 
turene som vi 
bruker til diverse 
kunst. 
 
Vi lager bilder av 
blåbær. 
 
Vi lager tursti med 
kunstbilder som 
blir hengt opp. 

Vi lager en 
maurtue.  
 
Vi lager mat av 
blåbær. 

Å ta vare på livet. Å 
ha respekt for 
naturen og 
dyr/insekter. 
Hvordan 
samarbeider 
maurene? 
 
 

Vi finner en 
maurtue i 
nærmiljøet. Det 
blir «vår» plass 
gjennom året.  
Lage natursti. 
 
Vi fryser ned og 
spiser våre egne 
produkter. 
 
Undre oss over 
maurtuen. 

Telle maurens bein 
og øyne.  
Hvilke farger har 
den?  
Form og farge på 
blåbæret. 
 
Skape ulike 
mønstre m/blåbær. 
 
Stort/lite blåbær 
Hvilke farge har 
lyngen/maurtuen 

ARBEIDSMÅTE: 
Vi lager produkter som vi presenterer til  foreldrene som avslutning på temaet. Vi følger med på maurtuen ved å filme og studere dem. I 
april begynner vi igjen å se på blåbærlyngen, for å få med oss hele utviklingen. Vi skal lage en natursti der vi henger opp produkter som 
barna har laget . 
Det er viktig å ha fotoapparatet klart til enhver tid som er viktig for å dokumentere det vi har gjort. 
Voksenrollen: Det er svært viktig at den voksne er tilstede der barna er og klarer å formidle målene i hverdagen. Det er den voksnes ansvar 
å få planene ut til barna ved å vise engasjement i samling, variere innholdet som for eks. dramateknikker og fortelling. Det er også viktig at 
den voksne klarer å knytte opp målene til opplegg den står ansvarlig for, som samlingsstunder, turer mm. Den  voksne har ansvar for å lese 
seg opp og å være forberedt/planlagt. 

 



PROSJEKT: Ole Jacob til byen på bytur NÅR: JAN-MARS   

HVEM: MAURTUEN/BLÅBÆRBARNA/HULDRENE 

MÅL:  Å ta vare på hverandre 
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 blir kjent med 
boken Ole Jacob på 
bytur. 
Ved å finne frem 
dikt, bilder og 
historier om fugler 
kan vi lettere 
beskrive dette på 
en småbarnsavd. 
 
Kunne sangen 
«Alle fugler små de 
er» 

Det er viktig at vi 
hjelper fuglene 
gjennom 
vinteren. Hvilken 
mat spiser fugler? 
Kan vi spise det 
samme? 
 
Sang og dans 
med fugler. 
 Danse 
«Fugledansen» 

Når vi har laget 
fuglebrett, kan vi 
lage «kikkerter» 
av tørkeruller og 
studere fuglenes 
bevegelser alla 
Tobias i tårnet 
                            
Vi kan male og 
lage «fugler» i div 
materiell og 
henge opp 

Vi lager fuglemat. 
 
Lytte til 
fuglesang. 
 
Lage fuglebrett. 

Det å gi mat til 
fuglene er viktig 
for at de 
overlever 
vinteren. 

Vi studerer fugler 
i nærmiljøet. 
F.eks kjøttmeis. 

Hvordan ser 
fuglene ut. Form, 
antall. 
 
Stor/liten fugl. 
 
Se ulikheter. 

ARBEIDSMÅTE: 
Ved å kjenne boka «Jacob…» kan vi lettere formidle innholdet som en historie. Noe som er viktig på småb avd. der kan vi ikke lese bøker på 
samme måte som når barna blir større og forstår mer det verbale språket. Vi må visualisere. Det er viktig å tenke ut forskjellige måter å 
formidle innholdet på. 
Ved å ta utgangspunkt i Ole Jakob som er en and,skal vi bli kjent med fugler i nærmiljøet. Vi skal  ta vare på fuglene ved å sette opp 
fuglebrett og lage mat til de som vi setter ut .Det krever at de voksne har kunnskap om noen kjente fugler i nærmiljøet Ole Jacob på tur er 
en bok som formidler det å hjelpe hverandre. Dette skal vi øve oss på både inne og ute. 
Det er også viktig å være tilstede i øyeblikket – om det skulle dukke opp innspill fra barna. 
Dokumentasjon vil komme i form av bilder og ting barna lager til temaet. 
 



PROSJEKT: Ole Jacob til byen på bytur NÅR: JAN-MARS   

HVEM: MAURTUEN/BLÅBÆRBARNA/HULDRENE 

MÅL:  Å ta vare på hverandre 
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 blir kjent med 
boken Ole Jacob på 
bytur. 
Ved å finne frem 
dikt, bilder og 
historier om fugler 
kan vi lettere 
beskrive dette på 
en småbarnsavd. 
 
Kunne sangen 
«Alle fugler små de 
er» 

Det er viktig at vi 
hjelper fuglene 
gjennom 
vinteren. Hvilken 
mat spiser fugler? 
Kan vi spise det 
samme? 
 
Sang og dans 
med fugler. 
 Danse 
«Fugledansen» 

Når vi har laget 
fuglebrett, kan vi 
lage «kikkerter» 
av tørkeruller og 
studere fuglenes 
bevegelser alla 
Tobias i tårnet 
                            
Vi kan male og 
lage «fugler» i div 
materiell og 
henge opp 

Vi lager fuglemat. 
 
Lytte til 
fuglesang. 
 
Lage fuglebrett. 

Det å gi mat til 
fuglene er viktig 
for at de 
overlever 
vinteren. 

Vi studerer fugler 
i nærmiljøet. 
F.eks kjøttmeis. 

Hvordan ser 
fuglene ut. Form, 
antall. 
 
Stor/liten fugl. 
 
Se ulikheter. 

ARBEIDSMÅTE: 
Ved å kjenne boka «Jacob…» kan vi lettere formidle innholdet som en historie. Noe som er viktig på småb avd. der kan vi ikke lese bøker på 
samme måte som når barna blir større og forstår mer det verbale språket. Vi må visualisere. Det er viktig å tenke ut forskjellige måter å 
formidle innholdet på. 
Ved å ta utgangspunkt i Ole Jakob som er en and,skal vi bli kjent med fugler i nærmiljøet. Vi skal  ta vare på fuglene ved å sette opp 
fuglebrett og lage mat til de som vi setter ut .Det krever at de voksne har kunnskap om noen kjente fugler i nærmiljøet Ole Jacob på tur er 
en bok som formidler det å hjelpe hverandre. Dette skal vi øve oss på både inne og ute. 
Det er også viktig å være tilstede i øyeblikket – om det skulle dukke opp innspill fra barna. 
Dokumentasjon vil komme i form av bilder og ting barna lager til temaet. 
 



PROSJEKT: Kaptein Sortebill 
 

NÅR:APRIL-JUNI  

HVEM: MAURTUEN/BLÅBÆRBARNA/HULDRENE 

MÅL: Lære om hva som finnes i fjæra 
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 må tilegner oss 
kunnskap om livet i 
fjæra. 
Bøker/bilder/data. 
 
Sanger om livet i 
fjæra. 
 
Lære oss sangen 
om kaptein 
sortebill 
 
 
 

Hva spiser 
fiskene?  
Hvordan beveger 
fiskene seg? 
Krabben..? 
 
Hvordan beveger 
artene seg i 
sjøen.Kan vi 
bevege oss som 
de? 
 
Danse som en 
sjørøver. 

Vi tar med oss 
materiell fra turer 
i fjæra og skaper 
fine bilder til 
utstilling. 
 
Lage akvarie av 
papp,henge opp 
pappfisker.Lime 
inn skjell. 
 
Lage oss 
sjørøverhatt og 
kikkert. 

Vi skal lage en 
puttekasse, der vi 
prøver å skape et 
lite «liv» i fjæra 
 
Vi vil gjerne 
prøve å ha et 
akvarie over tid 
på avdelingen 
 
Hva finner 
kaptein sortebill i 
fjæra? 

Det er viktig å ha 
respekt for livet i 
sjøen. Tar vi dem 
opp,må vi legge 
dem uti igjen. 
 
 
 

Vi vil bruke fjæra 
i Skiftesvik. Det er 
en fin avstand 
hvor vi kan gå til 
og fra.  

Hvordan ser 
artene i fjæra 
ut.Hvilke farger 
har de? 
 
Telle hvor mange 
vi finner av hver 
art. 
 
Små/stor 
/lang/kort art. 

ARBEIDSMÅTE: 
Vi voksne har ansvar for å kunne sangen godt. Denne sangen er et utgangspunkt for å lære barna om fjæren 
Vi bør være bevisste på det å ta vare på livet. Vi voksne må hele tiden være forbilder for barna. Vi kommer til å være ofte ved fjæren og vi 
dokumenterer dette ved å lage ting vi finner i barnehagen og tar bilder.Vi bruker også samlingsstunden til å vise bilder om hva som finnes i 
fjæra. 
Alle har vi ansvar for å tilegne oss kunnskap forut for temaer. 
Som avslutning på temaet vil vi arrangere sjørøverfest og utstilling der vi viser hva vi har laget i temaperioden. 

 
 



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: Jeg er meg.. NÅR: august - november  

HVEM: Mosebarna 

MÅL:  
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 

Samlinger og 
samtaler om 
venner, respekt og 
nestekjærlighet.  
Sanger 
Bøker 
Min bok med bilder 
fra familien og meg 
selv,  som forteller 
hvem jeg er. 
 
 

Sangleker 
Hinderløype 
Gruppearbeid og 
samhandling 
Turer i skog og 
mark 
 

Bruk av ulike 
maleteknikker 
Hånd og fotavtrykk 
Selvportrett 

Utforske naturen i 
all slags vær og til 
alle årstider, og 
lære respekt for 
den. 
 

Bruke samlinger og 
samtaler med barna 
til å fremme 
filosofiske spørsmål 
om hvem vi er, hvor 
vi kommer fra osv. 
Lære 
kardemommeloven. 
Tilegne seg 
samfunnets 
grunnleggende 
normer og regler 

Utvikle tillit til egen 
deltagelse i og 
påvirkning av 
fellesskapet. 
Vi ser på barnas 
bomiljø og 
nærmiljøets mange 
muligheter. 

Vi veier, måler, ser 
på likheter og 
ulikheter og 
sammenligner oss 
med hverandre. 
Vi ser på symetrien 
i naturen. 

ARBEIDSMÅTE: 
Vi tar utgangspunkt i barnet og hvem det er, hvor det bor, familie, tanker og drømmer. Gjennom MI (mange intelligenser) bygger vi 
selvfølelse og selvtillig ut i fra det det barnet mestrer. Vi leverer ut Min bok ved årsstart og vil i samlinger ha fokus på et og et barn. Barna vil 
lære viktigheten av å respektere hverandre på tross av våre ulikheter og å bygge vennskap på en god måte. Hvert barn skal bli hørt og sett 
hver dag. Vi leser bøker om tema vennskap, om kroppen vår og om følelser. Steg for steg er en metode vi benytter oss av for at barna skal 
lære viktigheten av å uttrykke følelser.  
Samlinger skal vi ha hver dag, både inne og ute, der vi også skal skape rom for undring og medbestemmelse. 
Vi vil benytte oss av ulike formingsuttrykk, som ulike malingsteknikker, slik at vi gir barna muligheten til å utrykke seg igjennom kunst. 
 
 
 
 



PROSJEKT: Vann NÅR:JAN-MARS  

HVEM: Mosebarna 

MÅL: Barna skal få utfolde seg med vann i ulike former 
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 

Tekst og sang 
Rim og regler 
Stimulere barns 
nyskjerrighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beveglese og 
rytme. 
Motoriske 
aktiviteter i 
naturen. 
Bading i basseng 

Lage 
vannskulpturer og 
eksperimentere 
med vann. 
Lage is og 
vanndamp 
Male i øsende regn 
Lek med vann 

Vi lærer om 
hvorfor vann er 
viktig for alt i 
naturen. 
 

Hvorfor er havet 
blått?  
Hvorfor er snøen 
kald og hvit? 
Innføring i 
miljøvern. 
 

Vi lærer om 
Bergensværet og 
vestlandsværet. 
Utforske elementet 
vann og dens 
påvirkning i 
nærmiljøet vårt 

Vi måler nedbør 
Vi lærer om 
mengde. 
 

 

ARBEIDSMÅTE: 
Vi samtaler med barna rundt elementet vann, og gir rom for nyskjerrighet og undring. Barna får en innføring i miljøvern og hvorfor det er viktig å ikke 
forsøple i naturen, både på land og til havs. På vestlandet og spesielt i Bergen er det mye nedbør, barna får selv måle regnet som plasker ned i 
høstmånedene og vi benytter IKT til å finne ut hvorfor det er så mye regn i vårt nærmiljø.  Barna skal selv få lage egen værmelding enten på Vilvite 
senteret eller på smartboard i barnehagen. Vi filosoferer rundt ulike spørsmål rundt temaet som barna undrer seg over. Eks: hvorfor er havet blått og 
snøen hvit? Vi benytter MI(mange intelligenser) som også har fokus på det fysiske miljøet i barnehagen og legger tilretter for lek med vann. 
 
 
 
 



PROSJEKT: Maur NÅR:APRIL-JUNI  

HVEM: Mosebarna 

MÅL: Lære om strukturen i en maurtue og om ulike typer maur i norsk natur. 
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 

Sang og tekst 
Rim og regler 
Naturloven i 
Hakkebakkeskogen 
Internett 
 
 
 
 
 
 
 

Turer  
Gym 
Sunt kosthold 

Vi lager maurtue og 
egne maur 
Vi lager 
animasjonsfilm 
Vi maler og tegner 
Vi bruker leire 

Respekt for 
naturen og miljøet 
Lære om ulike 
maur i nærmiljøet 
vårt. 

Vi lærer om 
ulikheter og 
likheter i naturen.  
Filosoferer om 
forskjellen på liten 
og stor. 

Finne maurtuer i 
vårt nærmiljø 
Vi er alle små 
«maur» og 
betydningen av 
det. Hvilken 
funksjon vi har i 
samfunnet. 

Vi lærer om 
begreper som 
større enn og 
mindre enn. 
Vi ser på strukturen 
i en maurtue. 

ARBEIDSMÅTE: 
Vi vil ta utgangspunkt i reglene i hakkebakkeskogen og på den måten lære barna om respekt og toleranse. Vi vil i gruppearbeid samhandle 
om å lage maur og maurtue ved bruk av ulike materiale. Vi vil bruke IKT til å finne informasjon og til å lage vår egen animasjonsfilm. Vi har 
ukentlig turer hvor vi leter etter maur og maurtuer og utforsker de vi finner.  

 
 
 
 
 
 



PROSJEKT: Årstidene NÅR: AUGUST-JUNI  

HVEM: Mosebarna 

MÅL: Å oppleve forandringene i naturen gjennom et helt år. 
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 

Sang og tekst 
Drama 
Internett 
Daglige samlinger 
Faktabøker 
Eventyret om 
kråkeungen ”Knas” 
 
 
 
 
 
 
 

Turer i naturen 
uansett vær. 
Sunn mat fra 
naturen. 
Sanseaktiviteter 
 

Vi høster ulike 
formingmateriell 
fra naturen og 
benytter disse i 
kreativ utfoldelse. 

Utforske dyrelivet i 
de ulike årstidene 
Finne dyrespor 
Følge et tre 
gjennom alle 
årstidene 
Sommerfugler 

Undre seg over 
hvor mauren blir av 
og hva som skjer 
med bladene på 
treet. 
Vise hensyn til det 
levende liv og ta 
vare på naturen 

Vi følger et 
bestemt sted i 
nærmiljøet vårt 
gjennom de ulike 
årstidene. 
Rydde og plukke 
boss 
Lære om miljøvern 

Symmetri i naturen 
F.eks. 
sommerfuglen 
Form på trær 
Telle oss frem til 
alder på et tre. 
Måle regn og ha 
ute-termometer. 

ARBEIDSMÅTE: 
Vi vil i løpet av et år besøke et tre vi har sett oss ut jevnlig/ ukentlig og følge dens utvikling i de ulike årstidene. Når vi er på tur skal vi 
voksne alltid ha redskap tilgjengelig til utforskning av naturen. Barna skal få tid til undring og medbestemmelse. Vi benytter varierte 
samlinger både inne og ute hvor vi formidler kunnskap om årstidene, sommerfugler, ulike tresorter og dyrespor. Vi forteller eventyret om 
kråkeungen ”Knas” og barna får male ute i naturen mens en voksen forteller. Barna skal oppleve ulike leker som skjerper sansene som 
smake, lytte, føle osv. De voksne skal legge til rette for ulike formingsaktiviteter både inne og ute. Vi skal ha grupper som jobber med dette 
tema hele året. 
 
 
 



 

PROSJEKT: Kroppen NÅR: September, oktober og november  
NÅR: SPURVENE 

MÅL: Bli kjent med egen kropp, følelser og sanser, og økt forståelse for empati. Skape et sunt forhold til mosjon og ernæring, samt bidra til å utvikle et 
positivt selvbilde gjennom kroppslig mestring. 

KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE 
OG HELSE 

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION 
OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØOG  
SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

Vi bruker samling til 
samtale om kroppen, 
de ulike 
kroppsdelene og 
hvordan vi skal 
behandle kroppen. Vi 
snaker om ulike 
følelser og sanser, og 
benevner hva vi 
føler, sanser og gjør 
med kroppen i 
hverdagen.  
 
Gjennom 
kommunikasjon i 
lekesituasjoner vil vi 
hjelpe barna til økt 
sosial kompetanse og 
empati.   

Vi går turer i skog og 
mark for motorisk 
utfoldelse og 
kroppslig mestring. 
 
Vi lærer om ernæring 
og hvordan mat 
påvirker kroppen vår.  
 
Vi gjennomfører 
dans, gym aktiviteter 
og andre motoriske 
leker.  
 
 Vi lar barna få 
oppleve ulike 
sanseopplevelser.  
 

Vi lager håndavtrykk 
og fotavtrykk med 
maling. 
 
Vi øver på 
hodefoting.  
 
 
 

Vi går på turer og 
snakker om hvordan 
mosjon påvirker 
kroppen (hvorfor vi 
går på tur) 
 
Bli kjent med 
sansene våre 
gjennom 
sanseopplevelser i 
skogen.  
 
 
 

Vi vil la barna undre 
seg over hvorfor folk 
er forskjellig fra ulike 
deler av verden, 
kulturelt og 
kroppslig.  
 
Få forståelse av 
andre menneskers 
følelser (empati).  
 
 
 

Vi besøker 
omsorgsboligene.  
 
Vi tar i bruk IKT ved 
hjelp av filming. Vi lar 
barna filme ulike 
typer mennesker, og 
snakker om 
forskjeller, og 
endringer på kroppen 
gjennom livet.  
 
Skape forståelse av 
at mennesker er 
forskjellig, men alle 
er like verdifulle.  
 

Vi blir kjent med 
antall, størrelse og 
former på de ulike 
kroppsdelene våre.  
 
 
 

ARBEIDSMÅTE: 
Vi bruker samling til å snakke om kroppen, kroppsdelene og hvordan vi bør behandle kroppen. Vi vil snakke med barna om hvorfor vi går på tur, og la 
barna lære om ernæring (5 om dagen barnehage). Vi vil ha fokus på antall, form og størrelser på de ulike kroppsdelene. Vi vil snakke om, og benevne, de 
ulike følelsene og sansene barna viser i hverdagen og i samling. Gjennom turer, aktivitet på gym rommet, sanseopplevelser, gym aktivitet, dans, og 
andre motoriske leker, vil vi gi barna mulighet til motorisk utfoldelse og kroppslig mestring. Vi vil stimulere barna til å undre seg over forskjeller og 
ulikheter hos mennesker rundt i verden. Vi vil vise bilder og video av mennesker fra andre steder. I lekesituasjoner, og andre hverdagssituasjoner, vil vi 
støtte barna til å få økt sosial kompetanse og empati. Vi vil ta i bruk video og la barna få filme ulike mennesker og kroppsdeler. Gjennom 
formingsaktiviteter vil vi gjøre barna mer kjent med sin egen kropp.  



 

PROSJEKT: Eventyr NÅR:Jan, febog mars  
HVEM: Spurvene 

MÅL: Finne glede i å høre eventyr, og kjennskap til egen kulturarv. Stimulere til økt språkutvikling, kjennskap til begreper og grunnlegende 
matematikk kunnskap. Stimulere til barnas egen fantasi, skaperglede og evne/lyst til å fortelle selv.  
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 bruker samling for å 
formidle eventyr 
gjennom høytlesing og 
dramatisering. Vi 
bruker visuelle 
virkemidler (konkreter) 
for å få en bedre 
forståelse av eventyret 
og begrepsforståelse.  
 
Vi vil stimulere til økt 
språkutvikling, og 
evne/lyst til å bruke 
språket til å fortelle 
selv.  
 
Vi gir barna kjennskap 
til sjangertrekk i 
eventyrene.  

Vi bruker 
dramatisering av 
eventyr, og 
formingsaktiviteter, 
til å styrke grov og 
finmotorikk. 
 
Vi forteller og 
dramatiserer 
eventyr på turer i 
skogen.  
 
 

Vi lager enkle 
kostymer og 
rekvisitter, som vi 
bruker i 
dramatisering.  
 
Vi maler og tegner 
situasjoner og 
karakterer fra 
eventyr.  
 
Vi lager en 
eventyrboks som 
kan brukes i barnas 
lek.  
 
Vi stimulerer barnas 
fantasi og 
skaperglede 
gjennom eventyr.  

Vi bruker naturen 
når vi er på tur, til å 
skape våre egne 
kulisser og eventyr. 
 
 

Vi bruker samling 
for å diskutere og 
skape undring rundt 
moral i eventyrene 
som vi arbeider 
med.  
 
Vi skaper undring til 
magiske tall fra 
eventyr (3 og 7).  
 
 

Vi sammenligner 
eventyr fra 
forskjellige deler av 
verden, og prøver å 
finne noen 
forskjeller i 
eventyrene.  
 
Få kjennskap til en 
del av sin egen 
kulturarv. 

Vi øver på 
tallforståelse, og 
tilegner oss ulike 
matematiske 
begreper.  
 
 
Vi bidrar til økt 
romforståelse ved 
bruk av 
dramatisering.  
 
 

ARBEIDSMÅTE: 
Vi bruker samling til og formidle ulike eventyr, og bruker konkreter i denne forbindelse. Gjennom eventyrene vil vi gi barna begrepskunnskap 
og stimulere til økt språkutvikling. Vi bruker dramatisering for å styrke grov og finmotorikk, samt bidra til økt romforståelse. Vi lager kostymer, 
rekvisitter, tegner og maler i formingsstunder, med utgangspunkt i eventyrene. Vi tar gjerne med oss eventyr på turene våre, både ved å lese 
og dramatisere selv. Vi samtaler rundt moral i eventyrene og de magiske tallene som er i eventyr. Vi ser på eventyr fra forskjellige deler av 
verden, og ser om det er forskjeller/likheter i dem. Gjennom erfaring med eventyr, vil vi også gi barna kjennskap til en del av deres egen 



 

PROSJEKT: Livet i fjæren NÅR: April, Mai og Juni  
HVEM: Spurvene 

MÅL: Oppleve glede ved å ferdes i fjæra, og skape undring over naturens mangfoldighet. Få erfaring og kunnskap om dyr og planter i fjæra, 
samt grunnleggende innsikt i miljøvern og samspill i naturen.  
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE 
OG HELSE 

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØOG  
SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

 
Vi bruker samling for 
å snakke om livet i 
fjæra.  
 
Vi samtaler om ting 
vi finner på tur til 
fjæra.  
 
Vi bruker bøker og 
sanger for å bli kjent 
med livet i fjæra.  
 
Vi tar bilder av 
dyrelivet i fjæren for 
å visualisere det vi 
snakker om når vi 
ikke er ved sjøen. 

 
Vi går tur til sjøen 
for motorisk 
utfoldelse.  
 
Vi padler i kano og 
kajakk. 
 
Vi lærer om hva dyr 
og planter i fjæra 
spiser. 

 
Vi øver oss på å 
tegne/male ting vi 
finner ved fjæra.  
 
Vi bruker ting vi 
finner ved fjæra til 
formingsaktiviteter 
(tang, skjell osv.) 
 
 

 
Vi benytter oss av 
IKT, og lager en film 
om livet i fjæra. 
 
Vi tar for oss 
hvordan vi bør ta 
vare på naturen 
(blekkulf).  
 
 

 
Hvordan forholde 
seg i naturen? 
 
Vi skaper undring 
rundt hvordan vi 
mennesker påvirker 
naturen. 
 
Vi undersøker om 
livet i fjæra 
forandrer seg ila 
tiden vi tilbringer 
ved sjøen (flo, fjæra) 
 

 
Vi opplever nærmiljø 
og sjø ved å gå på 
turer. 
 
Vi besøker akvariet 
og kunsthistorisk 
museum for visuell 
stimulanse og 
undring. 
 
Vi ser på endringer i 
miljøet vårt siden ”i 
gamle dager”.  
 
 
 

 
Vi trener på å lage 
mønstre i 
formingsaktivitetene. 
 
Vi ser på de 
forskjellige formene 
og størrelsene på dyr 
og planter vi finner i 
fjæra.  
 
 

ARBEIDSMÅTE: 
I dette prosjektet vil vi først og fremst fokusere på læringsprosesser når vi befinner oss i fjæra (læring gjennom handling/oppleve). Ellers bruker 
vi bøker, sanger, bilder og samtale for å lære om livet i fjæra. Vi må sørge for å være aktive voksne når barna finner ting i fjæra, og gi barna 
påfyll av kunnskap på denne måten. Vi går mye på turer i denne perioden, og er fysisk aktive. Vi bruker ting vi finner ved fjæra til 
formingsaktiviteter. Vi lager en film sammen med barna om livet i fjæra, dyr og planter. Vi har fokus på hvordan vi bør ta vare på naturen (ikke 
kaste søppel osv).  Vi besøker akvariet og kunsthistorisk museum, og prøver også å se på endringer i nærmiljøet fra i gamle dager. Vi har også 
fokus på størrelser, form, mønster, symmetri osv. på de ulike livsformene ved livet i fjæra.  

 



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. 



PROSJEKT: Hvor bor alle barna i Torbjørn Egners 
verden og hvor bor vi? /del mål livet i fjæren/høst. 

NÅR: August, September, Oktober.  

HVEM: HAUKENE 

MÅL: Lære om nærmiljøet vårt, både hjemme i fjæren og i skogen. 
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 

Bøker fra Torbjørn 
Egners verden. 
Snakke om hvor de 
bor, hvor vi bor. 
 
Lære om livet i 
fjæren og 
næringskjeder. 
 
Skogen om høsten. 
+ Min bokstav. 
Språksprell. 

 
Utforske 
nærmiljøet.  
Besøke hjemmene 
til alle barna. 
 
Lære og padle 
kajakk. 

Lage en tegneserie 
/ historie fortelling 
fra turene våre til 
de ulike hjemmene 
til førskolebarna. 
 
Sang og musikk fra 
hakkebakkeskogen. 
 
 

Videreutvikle 
byggingen på 
høyden.  
 
 
 

Hvorfor er alle så 
glade i 
kardemomme by 
bortsett fra 
røverne? 
 
Tanker rundt 
vennskap, 
samhørighet og 
toleranse. 
 
Go hjerte. 

Besøke barna og 
barnehagens 
nærmiljø. 
Hvordan er vårt 
samfunn kontra 
kardemomme by. 
 
Barnsmed 
bestemmelse 

Finne geometriske 
former på tur i 
skogen. 
Se variasjoner på 
hus og rom. 
Teknologi når vi 
bygger i skogen. 
Erfaringer, 
oppmuntring og 
løsningsfokusering 
på deres nivå. 

ARBEIDSMÅTE: 
Lære hverandre å kjenne bl.a. Med å besøke hverandres hjem. Vi skal besøke alle førskolebarna der de 
bor. Lage tegninger derfra, lære dem den første bokstaven i navnet sitt og sammen skape en historie. 
Sammen med barna skal vi lære om kardemomme by og lage vår egen kardemomme by lov i grillhytten 
sammen med barna. Hvordan ønsker vi å ha det.? 
Vi skal gå på turer til fjæren og lære om livet som lever i fjæren. Vi skal også få litt erfaring med å padle 
kajakk nede med sjøen.  
Mot slutten av prosjektet kommer vi til å fokusere litt på høst i skogen og hva dyrene gjør for å 
forberede seg til vinteren. 



PROSJEKT: Hvem er jeg ? 
Del mål; Kosthold, Kroppen, Følelser og 
internasjonal uke. 

NÅR: Januar, Februar, Mars.  
HVEM: HAUKENE 

MÅL: Lære om seg selv. Både gjennom kosthold og selvinnsikt. 
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 

Bøker om følelser  
og kroppen.  
Vi snakker rundt 
temaet følelser.  
Hva mener vi med 
ordet venner? 
Vennskap, 
samhørighet og 
toleranse. 
 
Vi fortsetter på å 
lage bokstaver i 
tre. 

Vi lærer om ulike 
typer mat og 
hvordan den 
påvirker kroppen 
vår. 
 
Vi øver oss på å gå 
på ski. 
 
Skrivedans. 

Vi lager 
grønnsakskort. 
 
Vi lager 
Flagg fra ulike land 
og lærer om ulike 
kulturer. 
 
Vi lager  alfabetet i 
bokstaver. 
 
 
 

Vi lærer om 
årstiden Vinter. 
 
Teknikk; 
Test av ake 
teknikk og 
akebakker. 
 
Vi øver oss på å gå 
på ski og reiser til 
Mjølfjell. 

Vi ser på stjernene 
og snakker om 
hvordan alt ble til. 
Undring. 
 
Vi lærer om 
forskjellige 
kulturer. 

Vi utforsker skogen i 
nærmiljøet. 
 
Barnekonvensjonen. 
 
Barnsmedbestemmelse 

Vi utforsker 
fenomenet aking.  
Går vi fortere eller 
saktere desto 
tyngre vi er og 
hvorfor?  

ARBEIDSMÅTE:  
Gjennom å prate sammen skal vi lære hva betydningen av ordet venner, samhørighet og toleranse betyr. Sammen med barna ønsker vi å 
lære gjennom hva vi opplever i hverdagen og hvordan vi opplever det gjennom å snakke sammen. Vi skal lære om ulike kulturer og 
forskjeller mellom dem. Vi skal også lære mer om oss selv og vår egen kropp. Hvordan den påvirkes av hva vi spiser og hvorfor er det så 
viktig å smake på ukens grønnsak ;).   
Vi skal filosofere og drømme, lage eventyr og skape vår egen vei. Men viktigst av alt. Haukene er store barn og planene blir gjerne endret i 
henhold til hvilke interesser som råder i gruppen i år. 
Vi lager flagg til de landene vi har besøkt på ferie og henger de opp under bildet av «hjemmet» vårt i grillhytten.  
 
Hvordan må en sitte på akebrettet for å få best fart ? 



PROSJEKT: Barns medbestemmelse. 
Del mål; Livet i fjæren, skuespill og livet i skogen. 

NÅR: April, Mai, Juni  
HVEM: HAUKENE 

MÅL: Utforske barns medvirkning på alle nivåer. 
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 leser 
Hakkebakke 
skogen boken. 
Vi synger sangene i 
boken. 
Vi leker med 
bokstavene vi har 
laget og lærer oss å 
skrive navnet vårt. 
 
Vi besøker fjæren 
og lærer om livet 
der. 

 
 Vi lager skuespill 
av en del av boken. 
 
 
 
 

 
Vi lager enkle 
kostymer til 
skuespillet på 
sommerfesten. 

 
Vi utfordrer 
kroppen vår med 
ekstra lange og 
lærerike turer. 
 
 

Vi undrer oss over 
lovene i 
hakkebakke 
skogen. 
 
Vi undrer oss over 
valgenes 
muligheter og 
tenker på hva hvis? 

Vi lager vår egen 
hakkebakke leke 
skog på høyden. 
Geo coatching. 

Vi bruker målebånd 
når vi lager 
kostymer og lager 
noen store og noen 
små.  
Vi bruker ulike 
målemetoder ute i 
skogen når vi 
bygger. Vi tester 
vekt og ser hvor 
mye vi klarer å 
bære. 

ARBEIDSMÅTE: 
Vi lar barna styre vei og ser hvor den fører. Vi går turer i skog og mark etter barnas ønske, lærer om det 
de finner og sammen finner vi ut hvilke stykke av hakkebakke skogen vi vil dramatisere. Kanskje vil vi 
lage vår egen vri.;) 
Hvor vi går på tur og hva vi lærer om på turene blir opp til barna å bestemme denne mnd. Mnd planene 
vil bli lagt opp til hva de ønsker å lære om i skogen og i fjæren. Mnd planen vil bli laget i fellesskap med 
barna basert på gruppe aktiviteter. Der skal vi sammen bestemme hva vi skal gjøre alt fra hvilken mat vi 
skal spise til hvor turene skal gå og hva vi ønsker å lære om på turen. 
 



Barn  Foreldre Personale  Rutiner  

August  Tilvenning nye barn  

Nye barnegrupper  

Begynner samtale for nye barn 

SU møte 

Planleggingsdag. 31.08.12 

Planleggingsdag.  

31.08.12 

Ansvar for kjøkken og 

uteområde 

Mosebarna 

September Foreldreråds møte  ato kl 18.00-19.30  

Foreldre møte  

kl 18-19-30  UKE 38 

Krysse av på liste om fri i høstferien 

Dugnad?? 

Personalmøte  

kl 17-19. 04.09.12 

Foreldre møte UKE 38 

Innkjøp til jule aktiviteter 

Ansvar for kjøkken og 

uteområde 

Spurvene  

Oktober  Forbrede utstilling og pynte til 

høstfesten. 

Høstfest 24.10  

kl 15.00  

Høstferie uke 41 

(8.-14. okt) 

Høstfest onsdag 

24.10.12 

Inntektene går til Laos prosjektet 

Observasjon fylle ut ”alle med” 

skjemaene 

Høstfest/innsamling  

24.10.12   

kl 15.00-16.30  

FN-dagen 24.10.12 

Husk skriv ut til foreldre ang 

høsfesten!! 

Personalmøte kl 17-19. 02.10.12  

Ansvar for kjøkken og 

uteområde 

Blåbærbarna  

NOVEMBER Jule forberedelser  

Lage pepperkakehus til 

pepperkake øyen og levere det 

inn. 

Foreldre samtale 

Skriv til foreldre om fri i julen. 

Henge opp krysse liste. 

Planleggingsdag 09.11.12 

Besteforeldredag  

28.02.13 

Vi baker lusekatter/lager julepynt  

Planleggings dag 09.11.12 

Påmeldingsliste til 

besteforeldredagen 

Personalmøte 27.11.12 kl 17-19 

Forberede og  utføre 

foreldresamtaler. 

Jule forberedelser. 

Ansvar for kjøkken og 

uteområde 

Maurtuen  

DESEMBER Advent samling 

Lucia fest 13.12.12 kl 8.30 

Nissefest m/grøt til lunsj 

torsdag 20.12.12 

Kirkebesøk  

Foreldre hjertelig velkommen til lucia 

fest 13.12.12 

Kl 08.30 

Advent samling 

Vi baker lussekatter 

Lucia fest 13.12.12 

kl 8.30 

Skriv til foreldrene om fri i julen   

Husk skriv til foreldre 

ang. Lucia. 

Nissefest m/grøt til lunsj 20.12.12 

Ansvar for kjøkken og 

uteområde 

Haukene  

ÅRSHJUL – 2012/13. 

 



JANUAR  

  

Planlegge karnevaL 

Personalmøte  

kl 17-19  

Ansvar for kjøkken og  

uteområde  

Mosebarna   

FEBRUAR Karneval  

Lage fastelavnsris  

Eget karnevals utstyr med 

hjemmefra   

Fastelavnsboller til frukten 08.02.13 

Karneval 22.02.13 

Planleggingsdag 01.02 

Skriv til foreldre om fri i påsken. 

Henge opp krysse liste. 

Lage fastelavnsris 

Eget karnevals utstyr med 

hjemmefra  

Fellessamling  

Personalmøte  

kl 17-19  

Husk skriv til foreldre om fri i 

påsken. 

Ansvar for kj/ute 

Spurvene  

MARS Påskeforbredelser  Vinterferie uke 9 

25.02-01.03 (for skolene) 

Observasjon fylle ut ”alle med 

skjema” 

Personalmøte kl 17-19  

Ansvar for kj/ute 

Blåbærbarna  

APRIL Påskefrokost 20.03.13 

Skattejakt 22.03.13  

Markering av barnehage dagen 

20.03.13 

Onsdag før påske (27.03) stenger 

barnehagen kl 12. 

Påskeferie 

28.03-01.04.13 Barnehagen stengt! 

Planleggingsdag 19.04.13 

Foreldresamtaler 

Ferie liste om sommerferie ut til 

foreldrene. 

Markering av barnehage dagen 

20.03.12  

Personalmøte  

kl 17-19  

Ansvar for kjøkken og 

uteområde 

Maurtuen  

MAI Forbredelser til  

17 mai 

17. Mai feiring 16.05.13 

Foreldresamtaler  

09.05, 17.05 og 20.05.13 holder 

barnehagen stengt 

Planleggingsdag 10.05.13 

Dugnad ?? 

Foreldre samtaler  

17.Mai feiring 16.05.13 

All avspasering må være tatt ut til 

31.05.13 

Personalmøte  

kl 17-19  

Ansvar for kjøkken og 

uteområde 

Haukene  

JUNI Sommerfest 12.06.13 

Kl 15.30-18-00 

Sommerfest 12.6  Sommerfest 12.06  

Kl 15.30-18.00 

Ansvar for kj/ute   

Huldrene   


