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Kylstad barnehage 

 

Vi er en en-avdelings barnehage som ligger på Kylstad feltet i Furnes rett 

nedenfor Kylstad skole. Her er det barn i alderen 0-6 år. 

 Rundt barnehagen er det flott natur som innbyr til mange fine turer ut. Vi har 

en bekk som renner rett nedenfor barnehagen og like ved denne bekken har vi 

fått satt opp en gapahuk som vi bruker flittig. Rett ved barnehagen har vi ett 

flott jorde som er meget godt egnet til skilek og aking gjennom vinteren.  

Kylstad barnehage er en del av en barnehageenhet som består av Simenstua, 

Furnes og Kylstad barnehage. Vi samarbeider med de andre barnehagene i 

enheten og det er flere treffpunkter i løpet av året for ansatte og barna.  

 

De ansatte i Kylstad barnehage: 

Arbeidsleder: Agnete Johansen-Røysheim 

Pedagogisk leder: Lise Flatøy Jensen 

Barnehagelærer: Siw Monica Røyset 

Fagarbeider: Kari Hovland Hulleberg 

Dette er de ansatte dere vil møte i barnehagen i det daglige.  

 

Barnehageleder Mette Linnerud og assisterende barnehageleder Henriette 

Fauskerud Heggelund er til stede i barnehagen på gitte tidspunkt. Hvis dere 

øsker å komme i kontakt med de utenom den tiden de er her i barnehagen setter 

vi dere i kontakt med dem. 
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Praktisk informasjon 

Klær: 

Vi er ute i all slags vær, ta med nok tøy. Ha et ekstra skift liggende i 

barnehagen. Alt tøy bør navnes, spesielt sokker, votter, strømpebukser, skotøy 

m.m. da er sjansene for å finne det igjen mye større. Husk regntøy/støvler hver 

dag. Vått og skittent tøy tas med hjem hver dag for rengjøring. Det er viktig at 

barna har godt, varmt yttertøy. Ta med egne tøfler/sko til innebruk.  

Sykdom: 

Når barna er syke må de holdes hjemme. For å komme til barnehagen må de 

være friske nok til å kunne leke ute sammen med de andre.  

Kontakt barnehagen hvis du er i tvil. Vi forholder oss til ”Helseråd for  

barnehagebarn” utgitt av kommuneoverlegen. Denne får dere i barnehagen ved 

oppstart. 

Turer/bilkjøring:  

Vi kjører minst mulig med privatbil. Bruker vi privatbiler sitter barna i sele/sete 

og vi må ha en skriftlig tillatelse fra foresatte.  

Leker hjemmefra: 

Vi ønsker at barna ikke har med seg leker hjemmefra. Men det er i orden med ei 

bok eller en cd, det er noe alle barna kan ha glede av.  
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Bursdag: 

Når et barn har bursdag i barnehagen så ønsker vi å gi oppmerksomhet til det 

enkelte barn. Vi henger opp flagg og ballonger. Bursdagsbarnet er med på å lage 

krone, og det får bestemme innholdet i samlingsstunden. Vi har bursdagsstol og 

bursdagskappe som barnet bruker i samlinga. Vi har også skaffet oss en etasje-

kake som barnet setter opp, pluss at de skal sette lys på kaka som viser hvor 

mange år de blir. Vi lager langbord, synger bursdagssanger, og viser at det er 

barnet som har bursdag som står i sentrum denne dagen. Bursdagsbarnet får 

velge mellom fruktfat, smoothie, grønnsaker og dip eller fruktspyd som kos 

etter maten. Vi ber dere om å sende invitasjoner til private bursdagsfeiringer i 

posten dersom ikke alle barna inviteres. 

Betaling/kjøp av enkeltdager:  

Kommunen sender innbetalingsblanketter på oppholds avgiften til foreldrene. For 

de som har delt plass, er det i enkelte situasjoner mulig å ”kjøpe” enkeltdager i 

tillegg. Snakk med oss hvis du vil ha nærmere opplysninger.  

Myk barnehagestart/tilvenning:  

Personalet legger mye vekt på å ha tid til samvær med barna, både gjennom lek, 

samtale, omsorg og ulike aktiviteter. Vi er opptatt av å bygge en nær og god 

relasjon til hvert enkelt barn. Dette gjør at du som foreldre må være forberedt 

på at tilvenningstiden i barnehagen kan strekke seg over flere dager (uker). 

Dette er spesielt viktig for de aller minste barna. Personalet på avdelingen 

snakker med foreldrene underveis slik at man kan finne de. 

Planleggingsdager: Vi har 5 planleggingsdager i året. Barnehagen er da stengt.  

Dette barnehageåret er planleggingsdagene på følgende dager:  

16.august, 22.november, 31. januar, 30.april og 2.juni. 
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Mat i barnehagen: 

Det vil bli servert lunsj i barnehagen hver dag. Vi holder melk til frokost og lunsj 

og frukt til ettermiddagen. Frokost og litt brødmat til ettermiddagen tar dere 

med selv. Barna kan spise yoghurt til ettermiddagsmaten hvis dere ønsker det. 

En av disse dagene har vi varmlunsj. De andre dagene vil det bli servert brødmat, 

havregrøt eller lignende. Vi har fokus på at vi skal ha et fornuftig og sundt 

kosthold i barnehagen. Det er lov å kose seg, men det skal være unntaket ikke 

noe som skjer så ofte.  

Førskolebarna: 

Her hos oss i Kylstad heter førskolegruppa bjørnegruppa. Det siste året barna 

går her i barnehagen har vi opplegg for de eldste barna. Vi har bjørnegruppe en 

dag per uke hvor vi legger opp til ulike aktiviteter. Tanken er at barna skal 

begynne å gjøre seg noen tanke om det som kommer når de er ferdige her i 

barnehagen. Vi har også gode rutiner i forhold til overgang til skolen. Dette står 

det mer om i den felles informasjonsdelen til enheten.  

Vi drar på turer med de eldste barna, vi jobber med grønne tanker-glade barn og 

vi er med på Karusellkoret i regi av Ringsaker kommune. Dette opplegget er helt 

fantastisk å ta del i. Barna synes det er stas med øvinger og ikke minst er det 

stor stas med avslutningen som er en flott konsert. I år er det Astrid Lindgren 

som er tematikken for karusellkoret. Årets bjørnegruppe her i Kylstad består av 

tre barn. Kevin, Vetle og Vetle 
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Engelsk i barnehagen 

 

 

Barn i dag møter det engelske språket mye i sine daglige situasjoner. 

Barn viser nysgjerrighet, lyst og glede ved det å lære et nytt språk. Sang, 

musikk og dans vil være fine arbeidsmetoder for å kunne møte det engelske 

språket i barnehagen. Dette tar vi inn i samlingsstunder hvor vi kan bruke sanger 

som er kjente for barna på norsk som også finnes på engelsk. Barna synes det er 

veldig spennende når melodiene er like og de vet hva innholdet i sangen er da de 

kan sangen på norsk. Sanger hvor vi bruker kroppen er også veldig fine. Itsy-

bitsy-spider og head-shoulder er gode eksempler på dette. 

Vi har fokus på at den viktigste arenaen for læring av engelsk er i de dagligdagse 

situasjoner. Måltider, lek, påkledning og ute på tur i naturen. Barna kan spørre 

oss hva ulike ting vi finner ute og inne er på engelsk. Noen ganger kan vi svaret 

på stående fot, mens andre ganger må vi rett og slett slå det opp for å kunne gi 

et svar. Men hva er bedre enn det? Da lærer vi også noe nytt i samme slengen. 

Det er imponerende å se hvor fort barna tar til seg det engelske språket. Barna 

lærer fortere enn vi tror og den tidvis umettelige nysgjerrigheten barn har 

bidrar til at de kan ta til seg mye lærdom på kort tid.  

Det viktigste for oss er at dette skal være lystbetont og preget av lek og moro. 

Barnehage er ikke skole, så vi skal ikke drive med undervisning. Vi skal trigge 

barna slik at vi vekker deres nysgjerrighet og vekker deres lyst til å lære.  
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Matematikk i barnehagen 

 

Gjennom hele oppveksten og mot voksenlivet endrer utfordringene seg i forhold 

til behov for matematisk kompetanse, men uansett livsfase har vi alle bruk for 

matematikk på ulike måter. Derfor er matematikken sentral i opplæringen både 

som skolefag, men også i barnehageårene der barna er i en rivende utvikling 

når det gjelder forholdet til matematikk. Dette er tatt på alvor i rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2006) ved å ha 

et eget fagområde kalt Antall, rom og form. 

Ofte er det nytteperspektivet som framheves som argument for arbeid med 

matematikk, men også matematikkglede i seg selv er verdifullt. 

Matematikk i barnehagen skal som alt annet være bygd på barnas og lekens 

premisser, noe som utfordrer oss voksne til å sette gleden og leken i sentrum i 

arbeidet også med dette fagområdet. 

Dette er også understreket i rammeplanen: 

Målet er ikke å gjøre barna voksne fortest mulig, men å gjøre barndommen 

rikest mulig på spennende opplevelser og utfordringer, også innenfor det 

matematiske området. 

 

(Hentet fra heftet antall, rom og form Kunnskapsdepartementet.) 
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For å sette fokus på matematikk i hverdagen her i barnehagen skal vi dette året 

jobbe med matematiske begreper i hver periode som vil synliggjøres i vår 

periodeplan. Dette vil da være begreper vi har ekstra fokus på gjennom to 

måneder av gangen. 

Gjennom året vil vi berører følgende sentrale deler av matematikken satt i ett 

system slik at vi tar for oss de ulike temaene grundig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall og telling

Mengder

Vekt

PosisjonerSortering

Geomertriske 
former

Problemsløsing
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Gleding 

 

 

Gleding handler om å fremme sosial og emosjonell kompetanse. Den aller 

viktigste tanken bak dette konseptet er at man ønsker å fremme inkludering, 

trivsel, fellesskap og glede i hverdagen vår i barnehagen og i livet ellers. 

Tenk hvis alle som kommer i barnehagen tenker, hva kan jeg gjøre for at alle får 

en fin dag i dag? Da får vi mange fine dager i barnehagen da. 

Gleding handler om at vi ser verdien i alle mennesker og at vi bygger et samfunn 

der alle hører hjemme. Hvis det er rom for at man er ulike og vi ser på det som 

en berikelse i stedet for et hinder vil vi få det så mye bedre sammen. Det at vi 

er ulike er jo bare kjempe fint, da tenker vi ulike tanker, vi sier ulike ting og vi 

kan bidra med ulike kvaliteter inn i et fellesskap som kan bli riktig så flott 

dersom alle får lov til å blomstre. Den aller største gevinsten ved det å skape et 

inkluderende fellesskap der det å være ulike er greit er at man motarbeider 

utestengelse og mobbing. Så man jobber med noe som er utelukkende positivt og 

det gjør at man motarbeider noe som er negativt. For det er viktig at man 

fremmer de gode og fine tingene, så vil det bli mye mindre av de vi ikke ønsker 

skal være en del av vår hverdag. Skulle vi allikevel komme i den situasjonen at vi 

opplever mobbing i barnehagen har vi rutiner for og hanskes med dette. 

For oss voksne i barnehagen vil arbeidet med gleding være veldig nært knyttet 

til tematikk som har stått sentralt for oss over lang tid. Trygge relasjoner 

mellom barn og voksne står sentralt i arbeidet med gleding og dette har vært et 

tema vi har jobbet mye med. Det å skape gode, trygge og varme relasjoner 

mellom barn og voksne er noe av det aller viktigste vi gjør i vårt arbeid. Barna 

skal alltid føle at de kan komme til oss, og de skal alltid bli møtt med varme og 

omtanke. Vi blåser på mange knær, setter på mange plaster og trøster mange 

barn i løpet av en dag i barnehagen, og vi er fredsmeklere når det trengs. Vi 
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bistår barna når konflikter de havner i er vanskelige å løse på egen hånd, men vi 

skal ikke løse alle problemer for barna. Vi skal derimot hjelpe de slik at de kan 

løse vanskelige situasjoner på egenhånd, men da må vi være der for å vise 

hvordan man kan gjøre det.  

Sosial kompetanse er et sentralt område som alltid er med oss i alt vi gjør i 

barnehagen. Det å fremme barns sosiale ferdigheter er svært viktig for at barn 

skal fungere godt sammen med andre, at de kan samhandle og skape vennskap. 

Gleding og sosial kompetanse er nært knyttet sammen og vi berører temaene om 

hverandre i vårt daglige arbeid.  

Vi voksne gleder oss til å ta fatt på dette arbeidet. Latter, humor, glede og 

varme det sprer seg fort fra små til store og fra store til små. Vi skal gå foran 

som gode rollemodeller og vi skal lete etter det fantastiske og det fine ved alle 

barna, også skal vi dyrke det! 
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Sosial kompetanse 

 

Hva er sosial kompetanse? 

 en forutsetning for verdsetting, vennskap og sosial integrering 

 en ressurs for å mestre stress og problemer 

 en viktig faktor for å motvirke utviklingen av problematferd 

 

Barn og unge stiller sosiale krav til hverandre. Å være sosialt kompetent i 

forhold til jevnaldrende dreier seg om å mestre å tilpasse seg bestemte miljøer 

med sosiale verdier, krav og normer på lik linje med det som finnes i sosiale 

miljøer mellom voksne. 

 

I barnehagen kan det være nyttig å ta utgangspunkt i fem grunnleggende 

dimensjoner: 

 Empati 

Empati er viktig for å kunne etablere vennskap og nære relasjoner til 

andre, og vil også fungere som en motvekt mot for eksempel mobbing og 

vold. Empati er situasjonsbestemt og kan derfor utvikles og endres. Skal 

elevene utvikle empati, bør de møte empatiske lærere. 

 Samarbeid 

En viktig side ved samarbeid er å følge regler og beskjeder. Samarbeid 

innebærer å dele, hjelpe andre og være gjensidig avhengig av hverandre. 

Samarbeid bør øves på i realistiske sammenhenger, og det må verdsettes 

og utøves aktivt. 
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 Selvhevdelse 

Evne til selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i sosiale 

fellesskap. I dette ligger også evnen til å kunne si nei til det du for 

eksempel helst ikke bør være med på. Selvhevdelse omfatter å be andre 

om hjelp, kunne stå for noe selv og å reagere på andres handlinger. 

 Selvkontroll 

Selvkontroll handler om å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. 

Det innebærer å kunne vente på tur, være kompromissorientert og å 

reagere på erting og kommentarer fra andre uten å ta igjen, bli sint eller 

slåss. Bevissthet om egne følelser og evne til å forstå seg selv er her 

vesentlig. 

 Ansvarlighet 

Ansvarlighet dreier seg om å utføre oppgaver og vise respekt for egne og 

andres eiendeler og arbeid. Utvikling av ansvarlighet vil ha sammenheng 

med å få ansvar gjennom medbestemmelse og ta konsekvensene av 

ansvaret. Ansvarlighet handler også om evnen til å kunne kommunisere med 

voksne. 

Vi vil jobbe med disse fem grunnleggende dimensjonene som utgjør sosial 

kompetanse. Vi tar for oss hvert av punktene 2 måneder om gangen.  

Vi skal flette dette arbeidet sammen med temaet gleding som er et overordnet 

tema dette året. Gleding og sosial kompetanse går hånd i hånd, så dette er 

temaer vi lett kan sette sammen i arbeidet vårt. 
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Periodeplaner for barnehageåret  

2019-2020 

 

Året har vi delt inn i seks perioder hvor vi har ulike temaer og emner 

som vi skal ta for oss. Desember er en litt spesiell måned i 

barnehagen. Da skjer det så mye her hos oss så derfor er ikke 

desember satt i samme system som de andre månedene. Resterende 

måneder er satt sammen to og to slik at vi kan gå i dybden på de 

temaene vi tar for oss. 

Som overordnede temaer dette året tar vi for oss de viktige og 

sentrale delene innen sosialkompetanse.  

 

 

 

Empati

Samarbeid

SelvhevdelseSelvkontroll

Ansvarlighet
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Periodeplan august og september 

 

Hei jeg heter Agnete, hva heter du? 

August og september er det to måneder vi bruker til oppstart her i barnehagen. 

Vi kommer i gang med et nytt år, blir kjent med de nye barna som begynner i 

barnehagen også må vi venne oss til at noen nå har begynt på skolen. Dynamikken 

i gruppa endrer seg og vi må alle finne plassen vår litt på nytt.  

 

Overordnet mål for denne perioden: 

Jeg kan ta hensyn til andres følelser og føle med andre. 

Vi jobber med empati.  

 

Gleding:  

Hvis jeg gir deg den blå spaden som du har så lyst på så er du jo ikke lei deg 

lengre, og de voksne skryter så fælt av at jeg deler… da tror jeg jammen at jeg 

skal dele neste gang også jeg, selv om jeg egentlig ville ha begge spadene selv 

 

Fagområder vi har spesielt fokus på denne perioden: 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Antall, rom og form 
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Matematiske begreper: 

Tall-telling 

Mengder 

 

Engelske begreper: 

Hello-good bye- øvrige høflighetsord 

My name is…. 

 

Sanger og fortellinger: 

Navnesanger- slik at vi lærer alle navnene. 

Høsten kommer 

Hello-hello 

Regnbuefisken 

 

Viktige begivenheter: 

Foreldremøte 

Brannvernuke 
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Periodeplan oktober og november 

 

 

Vi jobber best i sammen! 

Vi har i de to forhenværende månedene jobbet med empati. Det å klare å ta 

hensyn til andres følelser. Nå skal vi ta et dypdykk i begrepet samarbeid. Det å 

evne og samarbeide med andre er en viktig ferdighet for barn. Dette er også 

viktig for at barn skal kunne danne vennskap med andre og samhandle med andre 

på en god måte. Leken er den aller beste arenaen for denne læringen, men vi har 

også situasjoner gjennom hverdagen som krever samarbeid. Ved matbordet, i 

samling, i påkledning osv. 

Overordnet mål for perioden: 

Jeg klarer mer når jeg gjør noe sammen med andre. 

Gleding: 

Jeg skulle løfte den tunge stokken opp, men det gikk ikke. Så kom Per, han løftet 

sammen med meg og da fikk vi det jo til med en gang. Så det jeg ikke klarte 

alene det klarte vi sammen. Per gjorde det bare for å være snill, han skulle ikke 

ta fra med stokken en gang. Så lekte vi sammen lenge vi to, og sammen klarte vi 

mer enn de voksne 

Fagområder vi har spesielt fokus på denne perioden: 

Kunst, kultur og kreativitet. Dette jobber vi mye med under juleforberedelser. 

Etikk, religion og filosofi blir sentralt i arbeidet med FORUT basaren. 
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Matematiske begreper: 

Tall-telling 

Sortering 

 

 

Engelske begreper: 

Friends-family-brother-sister-mother-father 

 

Sanger og fortellinger: 

Fortellinger og sanger fra FORUT 

Vennesangene til Fantorangen og May Britt Andersen 

Rain-rain go away 

The more we are together… 

 

Viktige begivenheter: 

Høstferie i Ringsaker uke 41.  

FORUT basar 

Vennefest med førskolebarna fra Simenstua og Furnes barnehage. 

Vi kommer i gang med forberedelser til jula i november. 
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Periodeplan for desember 

 

 

Hei, hå nå er det jul igjen…. 

Desember er her igjen og vi nyter denne måneden med alle de fantastiske 

tradisjoner som denne måneden bringer med seg for oss her i barnehagen. 

Desember er og skal være noe litt spesielt. En måned med litt ekstra kos og 

hygge. 

Rampenissen flytter nok helt sikkert inn i år igjen, for barna her i Kylstad er 

helt sikre på at han kommer tilbake så fort desember kommer. Og rampenissen i 

Furnesåsa han vil ikke skuffe sånne flotte barn som vi har her. 

Denne måneden har vi fokus på tradisjoner og vi tar spesielt for oss fagområdet 

som omhandler etikk, religion og filosofi. 

Gleding: 

Når jeg gir bort en gave i jula, så blir de som får noe av meg så veldig glad. Jeg 

blir også glad når jeg får gave, men jeg får en veldig god følelse inni meg av å 

glede noen andre også… Det hadde jeg ikke trodd, at man kunne bli så glad inni 

seg av å gi bort noe 

 

Fagområder vi har spesielt fokus på denne perioden: 

Etikk, religion og filosofi. 
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Matematiske begreper: 

Tall-telling 

Posisjoner 

 

Engelske begreper: 

Snow, snowman, christmas, Santa Claus  

 

Sanger og fortellinger: 

Julekveldsvisa 

På låven sitter nissen 

Tenn lys  

Lucia sangen 

Snekker Andersen 

We wish you a merry Christmas 

 

Viktige begivenheter: 

Lystenning første mandag i desember 

Julebord for barna 

Lucia 

Nissefest 

 

 

  



21 
 

Periodeplan for januar og februar 

 

 

Nei, det vil jeg ikke være med på! 

Det å kunne stå opp for seg selv og sette egne grenser for seg selv er viktig. 

Denne perioden skal vi jobbe med selvhevdelse. Hvordan kan jeg hevde meg selv i 

gruppa uten at jeg gjør dette på bekostning av andre? Hva skal jeg gjøre når 

noen ber om å bli med på noe jeg ikke har lyst til eller det de andre gjør sårer 

meg? Vi skal jobbe med det som handler om selvhevdelse denne perioden, det å 

finne en stemme og en styrke til å si i fra, til å stå opp for seg selv og stå opp 

for andre. Noen barn hevder seg mye, kanskje det kan bli litt mye og på 

bekostning av andre. Mens noen barn synes det er vanskelig å si i fra, si hva de 

mener og hevde seg. At vi er ulike det er bare bra, men vi ønsker at alle skal 

kunne hevde seg selv på en god og positiv måte. 

Overordnet mål for perioden: 

Jeg kan si akkurat hva jeg mener. 

Gleding: 

Jeg liker egentlig ikke å si noe høyt i samling, men så snakket vi om jakt i 

samling. Jeg har jo hørt så mye om jakt hjemme, så jeg hadde så lyst til å si 

noe… Til slutt sa jeg noe, ikke så høyt da. Og vet du hva som skjedde da? De 

andre ble stille, de lot meg fortelle og alle smilte til meg 

 

Fagområder vi har spesielt fokus på denne perioden: 

Nærmiljø og samfunn er et fagområde vi jobber mye med i sameuka. 

Kommunikasjon, språk og tekst. 
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Matematiske begreper: 

Tall-telling 

Vekt 

 

Engelske begreper: 

Red, green, blue, yellow, black, white, orange…. 

 

Sanger og fortellinger: 

Da snøen fikk farge 

Hvordan påfuglen fikk farge 

Red-red is the rose 

Se min kjole 

 

 

Viktige begivenheter: 

Sameuke 

Fargefest 

Oppstart karusellkoret 
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Periodeplan for mars og april 

 

 

Nå er jeg så sint, men jeg klarer å roe meg ned. 

 

Vi skal prøve å hjelpe barna til å utvikle en god selvkontroll. Dette omhandler i 

stor grad at barna klarer å forstå sine egne følelser og at de kan klare å 

beherske seg selv når det er følelser som herjer litt rundt inni oss. Det er lov å 

bli sint og vi forstår godt at man kan bli sint. Det som er viktig er at vi hjelper 

barna til å forstå at det finnes måter de kan få utløp for sine følelser på som 

ikke går utover andre. Noe av det mest sentrale blir da at vi på en god måte kan 

jobbe med ulike måter å bearbeide følelsene våre på, og at man kan oppnå en god 

beherskelse over seg selv.  

 

Overordnet mål for perioden: 

Jeg klarer å forstå følelsene mine 

 

Gleding. 

Jeg ble så sint, så fryktelig sint at jeg hadde lyst til å slå Pål… men i det jeg tok 

opp armen for å slå så ombestemte jeg meg. Jeg vet jo at jeg ikke skal slå, så 

jeg gikk unna. Var litt for meg selv, så pratet en voksen med meg, Den voksne sa 

at det var helt greit å være sint og at hun var stolt av at jeg hadde klart og 

heller å gå unna enn å slå… så da tror jeg at jeg går unna neste gang jeg blir så 

sint også, for da blir den voksne stolt av meg selv om jeg er sint 
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Fagområder vi har spesielt fokus på denne perioden: 

Natur, miljø og teknikk 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

 

Matematiske begreper: 

Tall-telling 

Geometriske former 

 

Engelske begreper: 

Kroppsdeler på engelsk 

 

Sanger og fortellinger: 

Sansene våre 

Lillesøster og Emma bøkene 

The shape song 

Head, shoulder, knee and toe 

 

Viktige begivenheter: 

Påskelunsj 

Foreldremøte 

Foreldresamtaler 

Barnehagedagen 

Uka 
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Periodeplan mai og juni 

 

 

Jeg vil hjelpe til! 

For å kunne ta ansvar må man bli gitt muligheten til det. Vi skal innlemme barna i 

daglige gjøremål slik at de kan være med å bidra og hjelpe til. De fleste barn 

synes det er stor stas når de blir gitt oppgaver de kan hjelpe til med. Og når vi 

gir de ansvar tar de det virkelig på alvor. Det å bli ansvarlig er en viktig del av 

vår sosiale utvikling og dette skal vi bidra til i barnehagen gjennom vårt daglige 

arbeid. 

Overordnet mål for perioden: 

Jeg kan ta ansvar for mine egne handlinger. 

Gleding: 

Når jeg dekker på bordet sammen med den voksen så er det så hyggelig. Vi 

prater sammen og jeg hjelper til sånn at de ikke får så mye å gjøre. Den voksen 

blir veldig glad og da blir jeg også så glad inni meg, det å gjøre noe for andre gir 

meg en god og varm følelse inni meg 

 

Fagområder vi har spesielt fokus på denne perioden: 

Nærmiljø og samfunn 

Antall, rom og form-eventyr 

 



26 
 

 

Matematiske begreper: 

Tall og telling 

Problemløsning 

 

 

Engelske begreper: 

Spring, summer, water, flowers 

 

Sanger og fortellinger: 

Alle fugler små de er 

Soltrall 

Itsy bitsy spider 

 

 

Viktige begivenheter: 

Dugnad 

Karusellkor 

Besøksdager for førskolebarna 

17. mai 

Sommerfest 

Karusellkoret avsluttes 

 

 


