
Månedsplan for Haukene – APRIL 2014  
Tema: ut på tur, klatrer i trærne og vifter med tærne-  naturen som lekeplass. 

Mål: Gi barna gode hverdagsopplevelser inne i barnehagen og ute i naturen.                                                                    

Styrke barnas selvfølelse gjennom mestring, trygghet, omsorg og glede av å være ute i naturen.                               

 

 

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke nr 14 

Ordensbarn 

Lilja, Mira 

             1. 

Turdag 

Varmmat 

             2. 

Førskolegruppe 

Påskeaktiviteter  

           3. 

        Turdag  

            4. 

Språkgrupper   

Varmmat  
Uke nr 15 

Ordensbarn 

Morten, Nicholas 
 

             7. 

Filosofisamling  

Påskeaktiviteter 

            8. 

Turdag  

Varmmat  

           9. 

Påskefrokost  

8:30 – 9:30 

            10. 

Påskevandring i 

kirken 

 

            11. 

Påske- 

skattejakt  
 

Uke nr  16 

Ordensbarn 

Oliver, Sixten 

             14. 

Filosofisamling 

Påskekos  

            15. 

  Påskekos  

Sammen med mose 

og spurv  

            16. 

Påskekos  

Barnehage stenger kl 

12:00 

           17.  

Skjærtorsdag 

Barnehage stengt   

            18. 

Langfredag 

Barnehage stengt 

Uke nr 17 

Ordensbarn 

Andrea, Astrid 
 

            21. 

2. påskedag 

Barnehage stengt 

            22. 

Turdag  

Varmmat  

            23. 

Førskolegruppe 

 

            24. 

         Turdag 

             25. 

Lekedag 

Varmmat  

Uke nr 18 

Ordensbarn 

Ayla, Christian 

Magnus 

            28. 

Filosofisamling 

 

           29. 

Turdag  

Varmmat 

              30. 

Førskolegruppe 

             31. 

         Turdag 

 



 

Hva har vi gjort ??? Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

                                         

Så er endelig våren kommet 

til oss, herlig med 

litt lettere klær, og nå er 

det frem med joggesko og 

jakker. Vi har hatt et helt 

fantastisk vær siste ukene 

og vi har kost oss ute både 

på lange turer, på 

fotballbanen og i 

barnehagen.  

 

 

 

Vi besøkte bygg senter i Strusshamn for å spørre om plankerester til 

å snekre våre blomsterkasser. Det fikk vi! Vi målte, sagde og 

snekret. To og to sider må være like lange! Alle hjalp hverandre med 

å holde, og viste hverandre hvordan det gjøres. ”Vi må samarbeide!”.  

 

Vi starter med nytt periodeplan: ut på tur, klatrer i trærne og vifter 

med tærne-  naturen som lekeplass.                          

Målet med denne perioden er å gi barna gode hverdagsopplevelser inne 

i barnehagen og ute i naturen. Styrke barnas selvfølelse gjennom 

mestring, trygghet, omsorg og glede av å være ute i naturen. 

Vi i Skogen barnehage syns det skal være moro å være ute. Vi er 

opptatt av at barna skal bli glad i å være ute og oppdage naturen, både i 

sol og regn. Vi syns det er viktig at barna skal få gode naturopplevelser 

og arbeider for å ivareta deres undring og nysgjerrighet. På turene 

ønsker vi å vektlegge positive opplevelser og tid til undring.  

Vi vil bruke tid til undring over fargene i naturen når vi er på tur og i 

formingsaktiviteter. Farger, fargeblandinger, maling og lek står 

sentralt. Målet er opplevelse av og kunnskap om endringer i naturen om 

våren, begreper og farger. Vi vil studere  

alt som spirer og gror i naturen. Barna sår 

frø, vi forteller, synger og går mye på tur.                                             

Vi vil lese og synge om dyr og fugler.  
 

Vi kommer til å lage påske pynt, gå på                                                        

skattejakt og inviterer dere foreldre til en                                                            

koselig frokost sammen med oss!  



Nå gjenstår bare maling og pynting  av blomsterkasser og så er vi 

klar for å plante! Salat, gressløk, redikk, gulrøtter, solsikker og 

andre blomster  … Dette blir kjempe spennende!!!! 

Vi har også hatt en kjempe gøy sykkeldag ! Vi har repetert 

trafikkregler, satt ut trafikkskilter og koste oss på to, tre og fire 

hjul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Hvordan dokumenterer vi det vi har gjort? Hvordan lar vi barna få være med og bestemme sin hverdag i barnehagen? 

Bilder på hjemmesiden.  

Bilder på avdelingen.  

Permene. 

Utstillinger av arbeidet vårt ute og inne. 

Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna mulighet til å påvirke 

sin egen hverdag og barnehagens fellesliv. Det enkelte barn må ha 

innflytelse både på hva som skal skje og hvordan det skal gjøres. 

Medvirkning handler om å bli spurt, bli lyttet til og akseptert som 

kompetente. Vi voksne på Haukene la oss påvirke og godta at barna selv 

kan ha synspunkter på hva de har behov for.                                          

Vi jobber med barns medvirkning ved at vi:  

- har samtaler med barna om ønsker og refleksjon over gjeldende 

praksis  

- fanger opp barnas perspektiv og meninger  

-  tar på alvor innspill barna kommer med  

-  prioriterer tid og anledninger til gode samtaler med barna, både 

enkeltvis og i gruppe  

- diskuterer eventuelle regler med barna  

- gir barna anledning til å påvirke sin hverdag,   

- gi barna ansvar i hverdagen, viser at vi voksne bryr oss om hva de 

ønsker. 

Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? Praktiske opplysninger: 

Kropp, bevegelse og helse. 

Etikk, religion og filosofi.  

Kommunikasjon, språk og tekst.  

Vi fortsetter med foreldresamtaler før og etter påske.  

 



 


