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SIMENSTUA BARNEHAGE 
Simenstua barnehage åpnet i august 2012. Det var da to avdelinger fra Kårtorp 

barnehage i tillegg til at det ble åpnet en ny småbarnsavdeling. I dag er det fem 

av seks avdelinger som er åpne. Maurtua som er en ny småbarnsavdeling åpner 

1.august 2019. Fordelingen over avdelingene er da som følger:  

Humla: 1-3 år 

Maurtua: 1-3 år 

Marihøna: 2-3 år 

Kyllingen: 3-6 år 

Lamungen: 3-6 år 

 

VI JOBBER I SIMENSTUA BARNEHAGE 
 

Mette Linnerud Barnehageleder 

Henriette Fauskerud Heggelund Assisterende barnehageleder 

Janne Strupstad Merkantil 

Marianne Hedemann Pedagogisk leder 

Anne Granheim Johnsrud Pedagogisk leder 

Ida Elisabeth Varsi Pedagogisk leder 

Morten Ø Berglund Pedagogisk leder 

Tone Andreassen Enger Pedagogisk leder 

Liv Strøm Barnehagelærer 

Mia Rom Kjønningsberg Barnehagelærer 

Wenche Brobakken Barnehagelærer 

Mette Lillehagen Høisveen Barne- og ungdomsarbeider 

Elin Fløtre Barneveileder 

Åse Øvergård Beck Barneveileder 

Berit Hågensen Barneveileder 

Gunn Elin Pedersen Alnæs Barneveileder 
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Liv Vold Ellefsæter Barne- og ungdomsarbeider 

Gunn Kari T. Pedersen Barneveileder 

Hanne-Therese Nereng Barneveileder 

Monica Mausethagen Barneveileder 

Synnøve Littmann Barneveileder 

Hanne Therese Nereng Barneveileder 

Heidi-Nicoline Kristoffersen Barne- og ungdomsarbeider 

Vibeke Salvesen Midtskogen Spesialpedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÆRMILJØ 
Beliggenheten til barnehagen er veldig fin i forhold til turer i nærmiljøet. Vi har 

skogen og Furuberget som nærmeste nabo, og kan gå ut porten og rett inn i 

skogen. Dette gir oss mye glede ved å følge med på naturen gjennom alle 

årstider. Vi kan se når blåveisen begynner å blomstre på våren og kan gå på stien 

langs jordet og se kornet om høsten. I samarbeid med Hamar Naturskole har vi 

fått laget til en naturlekeplass i skogen litt ovenfor barnehagen som vi kaller 

Tømmerstokkland. Her er det ulike lekeapparater som balansehinder, 

kompishuske, Bukkene Bruse bro, eventyrplass osv. I nærområdet vårt har vi 

også Stavsberg skole, Olrud og flyplassen. Vi er heldig og har et bra busstilbud 

både til Hamar og Brumunddal slik at det går an å dra på litt lengre 

ekspedisjoner innimellom.  
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DIGITAL PRAKSIS 
 

 

 

Ifølge rammeplanen for barnehagen (2017) skal barnehagens digitale praksis 

bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Det skal støtte opp om barns 

læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og 

allsidig læringsmiljø for barn. Ut i fra dette ønsker vi at våre digitale verktøy 

skal brukes som en arbeidsmåte i vår pedagogiske praksis. 

 Høsten 2017 var vi så heldig at vi fikk bli med på skolene i Furnes sitt Ipad 

prosjekt. Dette har bidratt til at vi har god tilgang på Ipader i barnehagen. 

Gjennom litt opplæring og veiledning av hverandre var vi i gang. Vi valgte å starte 

opp med appen «Book creator». Dette er en app hvor barn og voksne kan utfolde 

seg kreativt med å lage sine egne bøker. Det kan være bøker som barna er med 

og lager, eller at de voksne lager læringsbøker som barna kan jobbe i. Det er 

spennende å følge prosessen når ei bok blir til, og barna viser stolt fram sine 

ferdige bøker.  

Vi er opptatt av at jobbing med Ipad skal skje i samspill både barn/barn og 

barn/voksne. At en voksen er med bidrar til mer læring og man kan dra inn tema 

og prosjekter vi jobber med. Vi kan søke på ting vi lurer på, det er jo ikke alltid 

den voksne vet svaret på barna sine spørsmål. Da er det spennende å finne svar 

sammen. Gjennom youtube kan vi se bilder og videoer fra for eksempel ville dyr i 

Afrika, da kommer de plutselig veldig nære oss. Både barn og voksne kan ta 

bilder av hverandre og ting vi opplever. Disse bildene kan brukes til 

dokumentasjon eller en bok vi holder på å lage. Vi begynner så smått å snakke 

med barna om personvern, og det å spørre om tillatelse til å ta bilde og bruke 

det.  

Det siste vi har gått til innkjøp av er en Prowise skjerm. Dette er et verktøy vi 

er veldig fornøyde med, og kan brukes i mange ulike situasjoner. Det er på en 

måte en stor Ipad, som også kan legges ned som et digitalt bord. I motsetning til 
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en Ipad har denne skjermen mange touchpunkter, slik at mange barn kan jobbe 

samtidig. Her kan vi jobbe med ferdige pedagogiske aktiviteter eller vi kan lage 

våre egne. Vi kan for eksempel lage puslespill ut fra bilder vi har tatt eller bilder 

av oss selv. Ipaden kan også vises her, så vi har muligheten til å vise for 

eksempel en bok vi har laget i «Book creator» på storskjerm.  

Vi ser at barn fort blir vant med digitale verktøy, og er ikke redde for å prøve 

seg fram. De tar det veldig fort, og i mange tilfeller er ingen utfordring for 

stor. De synes det er spennende å lage prosjekter hvor de kan bruke seg selv i 

bilder og lydopptak. Det gjør at de får et ekstra eierskap til produktet, og det 

blir gøy å se på når det er ferdig.  

 

PRAKTISK INFORMASJON 
Åpningstider:  Vi åpner kl 07.00 og stenger kl 16.30. Lamungen og Kyllingen 

er sammen inne på hjerterommet den første halvtimen, går 

deretter på hver sin avdeling og spiser frokost.  

Mat: Alle har med frokost og ettermiddagsmat hjemmefra. Lunsj 

serverer vi i barnehagen. Det vil bli en variasjon mellom grøt, 

smøremåltider og noen varme lunsjer. Nærmere informasjon 

vil komme fra den enkelte avdeling. Vi i barnehagen ordner 

med melk og frukt.  

Klær:  Vi er ute i all slags vær, så vi setter pris på at barna har godt 

utvalg av klær ut fra årstid og vær. Det kan være greit å ha 

et par skift i skapet sitt. Navner dere klærne er de lettere å 

finne igjen.  

Sykdom: Vi forholder oss til «Helseråd for barnehagebarn» utgitt av 

kommuneoverlegen. Denne vil dere få utdelt i barnehagen 

samtidig som den ligger inne på Ringsaker Kommune sine 

nettsider. Ved feber skal barnet være hjemme og 48-timers 

regelen etter siste utbrudd ved oppkast/diare praktiseres. 

For å være i barnehagen må barna være friske nok til å være 

med på aktiviteter sammen med de andre barna inne og ute. 

Er du i tvil, ta en prat med de voksne på din avdeling.  
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Bursdagsfeiring: Vi ønsker å markere bursdagen til barna i barnehagen. På de 

tre småbarnsavdelingene serveres det fruktfat med masse 

deilig frukt i tillegg til krone og bursdagssamling. På Lamungen 

og Kyllingen har vi en tradisjon for at barna har med seg noe 

godt hjemmefra på bursdagen sin. Det kan være is, kake, 

frukt, o.l. De synes det er stor stas å dele med vennene sine. 

Her er det også bursdagssamling. Vi ønsker at 

bursdagsinvitasjoner holdes utenfor barnehagen. 

Betaling/kjøp av ekstradag: 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 beste 

løsningen for barnet. 

 

PLANLEGGINGSDAGER 2019-2020 
 

16.august 2019 

22.november 2019 

31.januar 2020 

30.april 2020 

2.juni 2020 
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FØRSKOLEGRUPPA 
De eldste barna som går siste året i barnehagen har en egen gruppe hvor de 

møtes en dag i uka. Her samles alle førskolebarna fra Lamungen og Kyllingen, og 

så blir de delt inn i grupper på tvers. Vi er opptatt av å dele i smågrupper 

gjennom hele dagen, da vi ser at det blir et bedre samspill og alle barna får 

blomstre. Det siste året i barnehagen er spesielt, og det er mange forventninger 

knyttet til det. Barna har fra de var små hørt og sett hva de «store» gjør, og 

gleder seg til det blir sin tur. Det å være eldst gir en status i gruppa, og de er 

gode hjelpere til de som er yngre enn seg. Det beste er jo å få hjelp av en venn 

til å dra strikken under støvlene. Det er heller ikke umulig at barna begynner å 

kjede seg litt i barnehagen dette året. De har prøvd og vært med på det meste 

tidligere, og de har sett og fått vite mer om skolen. De er klare for å starte på 

en ny vei i livet.  

Barnehageloven og Rammeplanen for barnehagen har klare føringer for at det 

skal skje en planlagt overgang mellom barnehage og skole. Ringsaker Kommune 

har egne retningslinjer med sine føringer for hvordan denne overgangen skal 

gjennomføres. Barna fyller ut et skjema som heter «Hei, her er jeg» med bilde 

og litt om hva de liker å hva de gleder seg til på skolen. Lærer fra skolen kommer 

på besøk her i tillegg til at vi besøker skolen på besøksdagen.  

I førskolegruppa jobber vi for at barna skal bli så godt forberedt som mulig til 

skolestart. Ingen av barna er like, men alle blir møtt på sitt nivå og får 

utfordringer som passer sitt nivå. Vi setter ikke skoleaktiviteter i fokus, men 

barna har litt forventninger om at det jobbes med litt oppgaveark i blant. I 

førskolegruppa ønsker vi å øve oss på blant annet formelle ferdigheter. Når det 

gjelder selvstendighet og praktiske ferdigheter så er det blant annet fint å 

kunne knappe, knyte, gå på do alene, holde orden på egne saker osv. Vi øver oss 

på sosial kompetanse. Hvordan skal vi være mot hverandre, ta hensyn, få et 

positivt syn på seg selv, vise glede, humor og omsorg. Vi kan filosofere rundt 

hvordan vi skal ha det sammen, undrer oss sammen om ting vi ser og opplever. 

Motorikken er stadig i utvikling og vi øver videre. Viktig å øve å koordinasjon og 

finmotorikk. Vi leker med tall og bokstaver gjennom spennende aktiviteter. Vi 

har leken i fokus, der ligger grunnlaget for all læring!  
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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 
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barn i løpet av en dag i barnehagen, og vi er fredsmeklere når det trengs. Vi 

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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EMNEPLAN 

 

AUGUST  

 

Nytt barnehageår starter, og det er mye nytt for mange. Noen har byttet 

avdeling, noen er helt nye i barnehagen, og det blir nye gruppesammensetninger 

på alle avdelinger. Vi ønsker at alle skal få en trygg og god oppstart av det nye 

året, og bruker mye tid på dette. Barna skal bli trygge på hverandre, de voksne 

og avdelingen de går på. Vi har fokus på å bygge gode relasjoner, og leken og 

samspillet står i fokus. På småbarnsavdelingen lages det hus med bilder av 

familien til hvert enkelt barn. Det er trygt og godt, og fint å se litt på hvis man 

er litt lei seg. De voksne er nede på gulvet og i samspill med barna. Prøver å 

fange opp hva de er opptatt av, hva de liker å leke med. Nye vennskap blir 

dannet, og de voksne trer støttende til for de som trenger litt hjelp til å komme 

inn i leken.  

Rammeplanen sier at barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette 

for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.  

Vi har skogen som nærmeste nabo, og det er fint å ta seg en rusletur der 

sammen med en venn og en voksen, eller i en litt større gruppe. Tømmerstokkland 

er ikke så langt unna, og der er det mange spennende lekeapparater som er laget 

av det naturen har å by på. Langs stien er det masse bringebærbusker hvor vi 

kan plukke bringebær.   

En ny gruppe førskolebarn er klare for sitt siste år i barnehagen, og 

forventningene er store. Litt ut i august starter vi opp med førskolegruppe for 

førskolebarna på Lamungen og Kyllingen.  

 

 

 

 

 

Jeg gleder meg til å starte opp 

igjen i barnehagen, og treffe 

igjen vennene mine. Det blir 

spennende å bli kjent med de 

nye som kommer på 

avdelingen.  
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Jeg kan glede andre ved å 

gi dem en klem eller stryk 

på kinnet. 

 

SEPTEMBER   

 

Det begynner å bli høst, og høstfargene kommer ute i naturen. Gjennom hele 

året følger vi med og bruker skogen jevnlig. Det er spennende å se hvordan ting 

forandrer seg. Løvet skifter farge og faller ned på bakken. På åkeren vi går 

forbi er kornet modent og klart for å høstes. På uteområdet vårt har vi 

plantekasser hvor vi har ulike urter og grønnsaker. Vi kan høste inn grønnsaker 

og lage noe godt til lunsj.  

Denne måneden ønsker vi å ha litt ekstra fokus på fagområdet «Antall, rom og 

form». Rammeplan for barnehagen sier at fagområdet handler om å oppdage, 

utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i 

naturen, samfunnet og universet. Vi skal oppdage og utforske matematikk i 

dagliglivet, teknikken, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreativt 

skapende.  

Tall og former er med oss hele tiden, vi må oppdage dem! Vi snakker om hvor 

mange år vi er, hvor mange barn det er på avdelingen. Hvor mange jenter er det 

og hvor mange gutter? Vi kan sammenligne hvem det er mest av. Lære oss 

tellerekkefølgen, de større barna lærer seg etter hvert mengdebegrepet og vet 

hvor mye 3 er. Vi kan gå på jakt etter former både ute og inne, de er alle steder. 

Hva heter de ulike formene? Vi har mange ulike hjelpemidler i barnehagen som vi 

kan bruke i vår utforsking. Ting vi kan sortere etter former, farger og størrelse. 

Vi kan teste hukommelsen vår gjennom Kims lek med for eksempel farger. Kan vi 

bruke oss selv til å måle? Hvor mange av meg er det fra et sted til et annet? Blir 

det like mange hvis et annet barn eller en voksen prøver? Vi kan ha hinderløyper 

hvor vi skal krype over, under, inni osv. Mange begreper vi kan lære oss gjennom 

lek.  
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OKTOBER  

 

I oktober er det FORUT som er hovedfokuset vårt. Gjennom arbeidet med 

FORUT og deres opplegg ønsker vi at barna skal bli kjent med andre land og 

kulturer. I følge rammeplanen skal barnehagen skape interesse for samfunnets 

mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Vi ønsker å 

under oss sammen med barna rundt dette temaet. Gi barna kjennskap til at vi er 

heldige som bor i Norge og har det så bra som vi har det. Det er viktig å vite at 

det finnes store forskjeller også i Norge, men at alle er like viktig og verdifull 

uansett. Hva kan vi gjøre for å hjelpe de som ikke har det så bra som oss? 

Årets aksjon heter «Nanah og løvefjellet». Her vi blir kjent med fire år gamle 

Nanah fra landsbyen Kareneh i Sierra Leone. Vi blir med på alt hverdagen byr på 

av rutiner, skoledag, måltider, latter og lek med venner. Vi får også et spennende 

innblikk i hvordan Sierra Leones nasjonaldag feires i landsbyen. Klaus 

Sonstad lanserer helt ny barnemusikk inspirert av sitt møte med Nanah.  

I barnehagen vil vi henge opp plakater som viser bilder av Nanah og hennes 

venner. Vi vil også se video og høre sanger. Dette gir grunnlag for samtaler og 

undring. Vi kan lære oss nye ting.  

Vi inviterer til kaffe og testund i slutten av måneden hvor det vil bli salg av 

varer hvor inntektene går til FORUT. Vi ønsker også å ha en fellesdag i 

barnehagen som en avslutning på prosjektet. Dette vil det komme mer 

informasjon om.  

 

 

 

 

 

 

 

Jeg blir glad inni meg når jeg 

tenker på at vi kan hjelpe barn 

i andre land som ikke har det 

så bra som oss.  
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NOVEMBER  

 

Denne måneden er temaet «Kroppen min og meg selv». Rammeplanen sier at 

barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler 

bevissthet om egne og andres grenser.  

Vi ønsker å gi barna kjennskap til hvordan kroppen vår er utenpå og inne. Er det 

ikke rart at alle mennesker er ulike? På småbarn er vi opptatt av 

bevegelsessanger og å bruke kroppen vår ute og inne. En tur i skogen kan gi oss 

fine motoriske utfordringer.  Et voksent menneske har ca. 5 liter blod i kroppen, 

men hvor mye er 5 liter? Det er mye å undre seg over og utforske når det 

gjelder kroppen. Hva skje egentlig når vi får noe i vrangen? Det er viktig å ta 

vare på og pusse tennene sine. Kanskje får vi høre historien om Karius og Baktus? 

På storebarn jobbes det  med «Grønne tanker, glade barn». Hvordan kjennes det 

ut i magen når vi gruer oss til noe. Hvorfor slår hjertet fortere når vi er redd? 

Vi har mange følelser, noen er fine og glade, mens andre kan være litt sinte eller 

redde. Vi merker forskjeller i kroppen ut i fra hvilken følelse vi har. Noen ganger 

er vi så glad at vi er «bobleglad». Gjennom grønne tanker glade barn lærer vi 

hvordan vi kan håndtere de ulike følelsene våre. Jeg har lov til å være sint, men 

hva kan jeg gjøre for å bli mindre sint. Kanskje den grønne bamsen kan hjelpe 

meg? 

Det er viktig å lære seg at kroppen er ens egen og at ingen skal gjøre noe/be deg 

om noe du ikke ønsker.  

 

 

 

 

 

 

 

Jeg er stolt over at jeg er meg, 

og jeg kan klare det jeg vil! 

Hva gjør oss glad? 
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DESEMBER 

 

 

Desember er ei koselig tid med mange forventninger og spennende ting som 

skjer. Vi ønsker å gi barna fine dager med ro og fine aktiviteter. Derfor starter 

vi som regel tidlig med julegaver, slik at det er bare finpussen igjen når vi 

kommer til desember. Det er jo så koselig å glede de hjemme med noen 

overraskelser til jul. Vi tenner lys, synger julesanger og leser julefortellinger. 

Noen steder kan det skje noen rampestreker også, da det er en nisse som bor 

inni veggen til barnehagen i desember.  

Ifølge rammeplanen skal barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier 

og høytider i ulike religioner og livssyn, og erfaringer med at kulturelle uttrykk 

har egenverdi.  

En dag i uka i desember har vi en felles adventsamling hvor vi tenner lys og 

synger sammen. I fjor hadde vi julebord for barna i barnehagen, det er noe vi 

ønsker å gjennomføre i år også. Barna koste seg, og vi ser at de alle setter pris 

på å være sammen på tvers av avdelingene. 

Vi pleier å få besøk av nissen en dag i desember, og det er alltid like stas. Han 

bor oppi skogen, så vi pleier å se han kommer snikende. Litt beskjeden er han, så 

han bruker litt tid på å tørre å komme ned i barnehagen.  

Førskolebarna går Lucia på Luciadagen. Det gir en stemningsfylt start på dagen 

når alle avdelinger får besøk.  

 

 

  

 

 

Jeg liker å glede andre med 

gaver jeg har laget selv til 

noen jeg er glad i. 
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JANUAR 

 

 

 

Januar er en ordentlig vintermåned som kan være litt kald og mørk. Derfor har 

vi denne måneden fokus på farger. Det er mye vi kan utforske med farger. Hva 

tenker vi på når vi ser de ulike fargene? Vi har mange ulike farger rundt oss i 

hverdagen, noen farger gir oss beskjeder som for eksempel i et lyskryss.  

Farger kan være magiske, når to farger blandes hva skjer da? Hvilke farger har 

vi, og hva heter de? Regnbuen har mange fine farger i seg. Vi kan være kreative 

og lage fargerike malerier eller andre kunstverk. Gjennom dette kan barna få 

være med å blande farger og se hva som skjer. Hvilken farge blir det hvis vi 

blander blå og gul? Det er mange ulike teknikker og verktøy vi kan bruke når vi 

skal utforske farger. Ipaden kan vi også prøve oss fram på. Kanskje vi kan gå på 

fargejakt i barnehagen og ta bilder av ting i ulike farger. Dette kan bli en fin bok 

i Book Creator. Hva slags farger har maten vi spiser? Vi synger sanger og hører 

fortellinger om farger.  

Rammeplanens fagområde kunst, kultur og kreativitet sier at barnehagen skal 

stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, 

undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering.  

Som en avslutning på temaet vil vi ha en fargefest på tvers av alle avdelingene i 

slutten av måneden.  

 

 

 

 

 

Farger kan skape glede og 

undring i hverdagen.  
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FEBRUAR 

 

 

 

Vinteren fortsetter og vi går over fra farger til eventyr. Her kan også fargene 

bli med videre i dette temaet.  

Eventyr er en stor del av vår kulturarv, og vi er vel alle oppvokst med 

eventyrene. De opptrer i mange ulike sjangre fra de enkle og lettleste til de litt 

mer kompliserte og dramatiske. Vi vil presentere eventyr ut fra alderen til barna 

slik at de får en progresjon fra de helt enkle til de litt mer kompliserte.  

Eventyr har mange karakteristiske sjangertrekk som for eksempel at de som 

regel starter med «Det var en gang». Svært mange eventyr inneholder tallet 

tre, og det er også andre tall som ofte går igjen.  

Det er mange arbeidsmåter vi kan trekke inn i dette temaet. Vi kan lese, ha med 

konkreter, dramatisere, leke eventyret, lage kulisser og konkreter, kle oss ut 

med mer. De voksne kan dramatisere for barna og barna kan være med på 

dramatiseringen.  

6.februar er samefolkets dag, og vi vil markere denne dagen i barnehagen.  

Det vil også bli en vinteraktivitetsdag i løpet av februar måned hvor alle 

avdelinger har ulike aktiviteter ute.  

Rammeplanen sier at barna i barnehagen skal få mulighet til å erfare ulike 

formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser. 

De skal møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer.  

 

 

 

 

 

Jeg liker veldig godt når 

voksne leser for meg og 

vennene mine. 
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MARS/APRIL 

 

 

Rammeplanens fagområde «Natur, miljø og teknologi» sier at barnehagen skal 

bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av 

naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare 

på naturen.  

I denne perioden ønsker vi å ha fokus på miljøvern og bærekraftig utvikling. Vi 

kan hjelpe barna med å lære seg til å ta ansvar for hva de selv gjør i naturen og 

hvordan de behandler de levende organismene som omgir dem. Barn får sine 

holdninger fra voksne rollemodeller, og derfor hviler det et ansvar på oss som 

arbeider med barn. Vi skal vise i handling at vi selv respekterer naturen, og er 

interessert i å lære om og ta var på det som finnes der.  Det er mye fokus på 

den skaden plast gjør når det blir liggende ute i naturen. Vi sortere plast i 

barnehagen, og snakker om hvilken skade plasten kan gjøre blant annet på dyrene 

i naturen. 

Ettersom snøen smelter kommer det fram mye søppel langs veier og i skogen. 

Ved å plukke søppel er vi med å rense naturen slik at det ikke ligger søppel rundt 

omkring. Reflektere rundt viktigheten av at søppel skal kastes på rett plass. Vi 

har ulike søppelkontainere hvor vi kaster søppel. Hva skal kastes hvor? Vi kan 

gjøre ulike eksperimenter som for eksempel å grave ned en epleskrott og en 

bruskork i jord. Hva skjer med dem? 

Vi vil også forberede oss til påske med litt påskeaktiviteter i denne perioden. 

Kunstutstilling vil det også bli!  

 

 

 

 

 

 

Vi gleder oss til å vise fram noe 

av kunsten vi har laget i løpet 

av året.  
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MAI 

Våren er her, og vi følger spent med på det som skjer i naturen. Det spirer og 

gror kanskje både ute og inne. Vi kan studere småkrypene som dukker opp igjen. 

Det er stor stas å finne ei marihøne man kan ha på hånda. I maurtua utenfor 

gjerde jobber mauren ivrig når sola varmer. Blåveisen blomstrer, og det er 

koselig å ta seg en tur utenfor gjerdet å plukke en liten bukett.  

Fagområdet «Natur, miljø og teknologi» sier at barnehagen skal bidra til at 

barna opplever og utforsker naturen og naturens mangfold, og at de får gode 

opplevelser med friluftsliv året rundt.  

Mai er måneden hvor vi feirer nasjonaldagen vår, 17.mai. Vi ønsker at barna skal 

få kjennskap til Norges flagg, hvorfor vi feirer 17.mai og tradisjoner rundt 

denne dagen.  

Rammeplanen sier at barna skal få bli kjent med lokal historie og lokale 

tradisjoner. Bli kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer.  

I forkant av 17.mai ønsker vi å ha vår egen fest i barnehagen med tog, 

korpsmusikk, leker, pølser og is.  

Mai er måneden hvor overnattingen for førskolebarna som regel er. Mange 

forventninger og «grugleding» til denne dagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er gøy å tøyse sammen 

både voksne og barn. Å le 

sammen er fint.  
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JUNI 

Den første sommermåneden, og det nærmer seg slutten av barnehageåret. Vi 

håper på mange fine utedager både inne i barnehagen og ute på tur. Vi kan 

utforske både skogen med Tømmerstokkland og stier med blomster og småkryp. 

Det kan også være spennende å gå på utforsking i eget nærmiljø med en tur til 

skolen, speiderhytta, flyplassen eller lignende.  

Når vi går langs veien må vi lære oss noen trafikkregler. Vi må gå på kanten, 

venstre side av veien. Gå rolig sammen med en voksen og lytte til beskjeder. Det 

er viktig å bruke refleksvest når vi går langs veien, slik at vi er godt synlig. 

Førskolegruppa jobber mer i dybden rundt trafikkopplæring. De blir kjent med 

Naffen som kan lære dem litt om trafikk.  

Regelleker er leker som har vært en del av vår kultur i mange år. Vi ønsker å ta 

vare på disse, og ønsker denne måneden å presentere noen av disse slik at barna 

får kjennskap til dem. Ute kan vi leke dem sammen, og etter hvert lærer barna 

dem så godt at de klarer å organisere lekene selv.  Å leke regelleker er også med 

på å bygge samhold mellom barna, og de må øve seg på å bli enig om hvordan den 

skal gjennomføres. 

 Rammeplanen sier at: "barnehagen skal tilby barna lek hvor barna er fysiske 

aktive og oppleve glede gjennom mestring og fellesskap". 

I juni har vi gledes fest i barnehagen. Her er vi sammen hele barnehagen og kan 

glede hverandre med lek og godt samhold. Kanskje de voksne kan underholde for 

barna? Vi kan leke med barn fra andre avdelinger.  

De fra småbarn som skal over på stor til høsten går på besøk til den avdelingen 

de skal starte på slik at de blir trygge på avdelingen og de voksne som jobber 

der 

Jeg er glad for at jeg har så 

mange gode venner i 

barnehagen.  


