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AKTIVITETSPLAN HEMPA BARNEHAGE 2019-2020 

                                                        

Velkommen til et nytt barnehageår! 

 Hempa Barnehage  legger stor vekt på relasjoner mellom mennesker, og vi ønsker at barn og voksne 

skal bli glad i barnehagen og glad i hverandre. Ved å ta vare på øyeblikkene og gi barna tid til å undre 

seg over de små hendelser gjennom dagen, ønsker vi å bygge på barnets egenart. Gode rutiner skal 

skape trygghet og oversikt.  Vi ønsker å følge naturens rytme og la skogen være en av våre viktigste 

inspirasjonskilder! 

Det er klar sammenheng mellom vårt mål, pedagogisk grunnsyn, innhold og regler i barnehagen. For 

at barna skal være trygge , nysgjerrige og kreative, må bhg gi rom for spontanitet og forandring.   

 Anerkjennende voksne : De voksne i bhg. skal ta barnas perspektiv og møte dem med godvilje. De 

voksne gir barna oppmerksomhet på det barna er opptatt av her og nå. De voksne er medspillere , 

tar i mot det barna kommer med og forvalter det slik vi mener er til barnas beste. 

 

Lek-Voksenrollen : 

 Å leke er det barna gjør mest i løpet av dagen. Det inngår i det meste av det de gjør. Vår oppgave 

som voksne blir å ta leken på alvor, og legge forholdene til rette for barna . Dette året skal vi også  

sette ekstra fokus på leken og de voksnes rolle.  Vi ønsker å fremme leken og barnas 

lekekompetanse/sosiale kompetanse. Dette henger lett  sammen i hverdagen i barnehagen .Da 

trenger barna voksne som er aktive deltakere og gode støttespiller 

Vi ønsker  å gi rom for både organisert og uorganisert(fri) lek. I den organiserte leken får barna lære 

nye tradisjonelle leker/lekformer, og vi voksne styrer leken noe. Det er viktig at alle barna får ta del i 

lek, og de som trenger det får hjelp. Vi ser det som viktig at barna får gode erfaringer og en 

opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Derfor er det avgjørende at vi voksne er 

bevisste på vår rolle i leken og samspillet med barna og mellom barna. 

 

Det handler om å ha et positivt menneskesyn  

I denne barnehagen settes det spørsmålstegn ved gitte normer ,regler og verdier. Det blir plass til 

barns tanker og reaksjoner og utprøving. Barna kan lære å se  sammenhenger , finne nye løsninger , 

tenke og handle kritisk , løse konflikter , vise solidaritet og omtanke for andre. Med å handle kritisk 



mener vi at barna bør lære at det ikke er viktig at alle er enige , men at det er spennende med det 

som er nytt og annerledes. 

 Barnehagen har fokus  spesielt med språk, matematikk, kommunikasjon, tidlig innsats, skrivedans og 

engelsk. Uteleken er også i  fokus . Høsten 2016 startet barnehagen opp med «Grønne tanker-glade 

barn», dette er et psykopedagogisk materiell. Stimulerer barn tanke – og følelsesbevissthet. En 

metode for å hjelpe barn til å utvikle gode holdninger til seg selv og andre.  

Den nasjonale rammeplanen for barnehagene legger vekt på barns medvirkning.  Barns tanker og 

meninger skal kunne påvirke våre prioriteringer.  Vi merker barns tilfredshet når deres ideer blir 

verdsatt og realisert. Samtidig ser vi at respekten og toleransen for andre også øker. Den voksne skal 

imidlertid alltid ha ansvaret for valgene som tas. 

Det er utarbeidet rutiner for overgang barnehage og skole i Ringsaker kommune. I vårhalvåret vil 
skolene ha informasjonsmøte for foresatte til høstens 1.trinns elever.. Det vil også bli et møte mellom 
skole og barnehage med kunnskapsutveksling om barnehagens innhold og hvordan vi har jobbet med 
de eldste barna. 
Barna får presentere seg for skolen ved å fylle ut skjema «Hei, dette er meg!» Dette skjemaet fyller 
pedagogisk leder ut sammen med barna.I mai/juni er det «Bli–kjent-dag» hvor barn og foresatte blir 

invitert sammen til skolen. 
 

GRØNNE TANKER – GLADE BARN 

Dette er et psykopedagogisk materiell rettet mot å stimulere barnas tanke- og følelsesbevissthet. 

Materialet skal brukes som en av barnehagens metoder for å hjelpe barna til å utvikle gode 

holdninger til seg selv og andre. Barna kan også få hjelp til å fremme evnen til egenomsorg og 

prososial atferd. 

Grønne tanker – glade barn kan hjelpe de voksne og barna i barnehagen til å snakke om og øve på å 

gjøre lure valg når følelsene og de automatiske tankene skaper vansker. 

Grønne tanker – glade barn er et tiltak for å fremme helsebringende samtaler. Glede, trygghet og 

tilhørighet stimuleres av samtaler. 

Å møte seg selv med høflighet, positive forventninger, raushet og respekt fremmer trivsel, læring og 

helse. Barn kan øve seg på å snakke vennlig til seg selv og andre. 

Dette opplegget skal brukes i hovedsak sammen med barnehagens 4 og 5 åringer, og skal tas i bruk i 

alle de kommunale barnehagene. 

Det er laget materiell til 18 samlingsstunder om tematikken tanker og følelser. Følelsene glad, sint, 

trist, flau og stolt gjennomgås grundig. Vi skal bruke bla. en flip-over som inneholder en side tekst og 

en side illustrasjon og foto til hver samlingsstund. 14 samlingsstunder gjennomføres før jul. Vi har 

også hjelp av en rød og en grønn bamse, samt det digitale læremiddelet Salaby. 

Vi starter opp i løpet av september. Dette opplegget vil barna møte igjen i skolen; på 2 trinn, 5 trinn 

og 8 trinn 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                              

Brukerundersøkelse                              

Enheten hadde kartleggingsundersøkelsen «kultur for læring» høsten 2017, dere foreldre er 

gjennomgående fornøyd med barnehagen vår. Ny undersøkelse høsten 2019. 

Foreldres muligheter for å påvirke barnehagens innhold skal alltid være tilstede, her kan ønsker og 

behov være ulike og ikke alltid like lett å etterkomme. Barnehagen vil etterkomme ønsker så langt 

det er pedagogisk og praktisk forsvarlig. Viktig med god kommunikasjon og ærlige tilbakemeldinger.  

Foreldrekontakter blir valgt på første foreldremøte i september 

 

Planleggingsdager 2019/2020 

I Ringsaker kommunes barnehager har personalet 5 planleggingsdager i året hvor barnehagen er 

stengt. 

Vi prøver å fordele disse dagene på ulike ukedager slik at ikke enkelte familier belastes mer enn 

andre. 

Torsdag  15/8 og Fredag  16.08, 31/1 2020  - de andre dagene får dere vite i god tid. 

Dagene benyttes på ulike måter for å utvikle et personalet til å gjøre en best mulig jobb i 

barnehagen. I år vil vi bl.a. bruke dagene til å heve kompetansen hos personalet innenfor følgende 

temaer. 

 Leken  

 Tilknytning 

 IKT, digitale verktøy 

 Språk 
 

 Anerkjennende kommunikasjon, barnesamtaler. 

 Motivasjon og arbeidsglede 

 Veiledning satt i system 

 Kultur for læring 
 
 
 
 
 

                                                  



Mål for voksenrollen i lek: 

 
 Være deltagene i barnas lek, men også holde avstand slik at barna kan leke for seg selv og 

sammen. Være oppmerksom til stede for å observere. 

 Være tilgjengelig for barna 

 Være forbilder for barna. 

 Legge til rette for ulike typer lek: rollelek, regellek, bevegelseslek, konstruksjonslek. 

 Legge til rette for lek i smågrupper slik at barna får gode opplevelser , utvikler  ulike  
ferdigheter, får ro til å utdype bekjentskaper seg i mellom. 

 Språk : prate med barna, sette ord på leken /leker 

 Veilede barna til å ta kontakt på en positiv måte,( de voksne  kommenterer hvis et barn 
gjør/sier noe pent/positivt.) 

 Fordele oss ute og inne til det beste for barna. 

 Veilede barna til å inkludere andre i lek 
 

Kvalitet i barnehagen handler om et kompetent personale !  
Vi ser fram til et år med lek, sang, dans ,undring, skogsturer og mer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

                                  

 

 

 

 

 

  

HVA DERE FORELDRE KAN FORVENTE 

AV OSS …. 

 Barnehagen arbeider i tråd med 
gjeldende lover/forskrifter 

 Vi setter dere som brukere i sentrum, 
og imøtekommer deres behov så langt 
det lar seg gjøre. 

 Vi gir barna deres en trygg og god 
hverdag med mange små og store 
opplevelser. 

 Vi jobber aktivt for å fremme gode 
relasjoner mellom barn-voksne og 
barn-barn. 

  Informasjon om dagen og 
dokumentasjon av arbeidet vårt, 
gjennom fortellinger  og bilder. 

 Variert innhold i dagen med plass til 
lek inne og ute. 

 En personalgruppe som kontinuerlig 
evaluerer og vurderer arbeidet vi gjør, 
og korrigerer der det trengs. 

 Et godt foreldresamarbeid som er 
preget av åpenhet og respekt for 
hverandre. 

  Tilbakemeldinger om ditt barn i 
formelle og uformelle samtaler. 

 Mye engasjement, glede og humor i 
hverdagen. 

 

 

HVA FORVENTER VI AV DEG/DERE ... 

 At dere deltar aktivt i samarbeidet med 
barnehagen ( samtaler, møter, 
arrangementer) 

 At dere informerer oss om ting/hendelser 
som kan ha betydning for, eller innvirkning 
på barnets hverdag. 

 At dere overholder barnehagens åpningstid. 
 At dere kommer ”helt inn” ved bringing og 

henting. 
 At dere gir beskjed hvis andre skal hente 

barnet. 
 At dere rydder plassen/sjekker skiftetøy og 

sender med klær tilpasset årstiden/været 
 At dere ringer/ sms, dersom barnet er 

sykt/skal ha fri. 
 At dere leverer svarlapper innen avtalt tid. 
 At dere navner barnas saker : klær, 

matbokser m.m. 
 At dere gir beskjed om endringer i 

telefonnummer så raskt som mulig. 
 At dere sier i fra til oss hvis det er noe dere 

ikke er fornøyd med/er fornøyd med. 
 At dere tar med skitten tøy hjem til vask. 

 
 

 

 



 

                     

 

 

Hva kjennetegner vårt arbeid på småbarnsavdelingen/de minste barna: 

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

   

                          

                                                                                          

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Alle barna kan jobbe med alle temaene-tilrettelagt for utviklingsnivået de er på. 

De yngste barna trenger mye av dagen til å få dekket sine primære behov, som 

omsorg, mat, stell og hvile. Her og gjennom sine hverdagsrutiner, samlinger og lek 

lærer barna hele tiden nye ting- og de voksne fletter inn temaet der det passer. 

Gjennom f.eks å telle noen tær og ta en liten regle ”på magen”…legger vi et tidlig 

fundament for mattekunnskaper. En aktiv voksen rolle, er med på og vekke barnas 

nysgjerrighet og tenne deres interesse for og søke, undersøke og prøve. De voksne vil 

møte barna på deres egne premisser, oppmuntre og veilede de inn i grenseland der 

de kan lære noe nytt. De voksne skal bruke humor og se, veilede og leke sammen 

med barna. 

  



 

SPRÅK : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

  

 

 

 

     

                                                                                                         

  

Generell språkutvikling; å lære språk er noe av det viktigste som skjer i barns liv. 

Språk har stor betydning for den følelsesmessige, sosiale og intellektuelle 

utviklingen. Gjennom språket kommer barn inn i fellesskapet  med andre 

mennesker og lærer om verden og seg selv. Når barn er i godt samspill med andre, 

tilegner de seg språk. 

DERSOM SPRÅK SKAL LÆRES, MÅ DET BRUKES OG DE VOKSNE MÅ LYTTE!! 

 

 

HVA kan barna bruke språket til: 

 Å oppnå kontakt 

 Løse konflikter 

 Uttrykke følelser 

 Gi og skaffe seg informasjon 

 Gi og få omsorg 

 Undring 

 Leke med og snakke med, skaffe seg venner 

 Tenke med, spørre  



SPRÅK    

 

 

 

 Målet at  barna  skal være sammen i alle ulike aktiviteter og lek  på tvers av språk og kultur.   

  

   

 

                 

 

  

 

                        

 

 

 

 

 

Barnehagen har barn og foreldre fra flere ulike land-kulturer 

Våre mål: 

 Skape et læringsmiljø med respekt for enkeltmennesket og retten til å være forskjellig. Barn 

er likeverdige. 

 Se på det språklige, kulturelle og religiøse mangfoldet som det normale, og at dette 

mangfoldet blir en naturlig del av barnehagedagen. 

 Alle barn skal oppleve bekreftelse av egen identitet gjennom synliggjøring av ulike språklige, 

kulturelle og religiøse uttrykk i hverdagslivet. 

 Møte barn og foreldre med anerkjennende væremåter og holdninger.                                                                                                                                         

MÅL: 

 Barna skal ha gode, positive 

opplevelser på tvers av språk og 

kultur 

 Bidra til å utvikle og berike 

begrepsforståelsen 

 Bidra til å inkludere, involvere og 

integrere 

 Bidra til å fremme nyanser i språket 

 Styrke evnen til å kommunisere 

 Styrke språkkompetansen hos alle 

barna 

HVORDAN: 

                Sammen skaper vi nysgjerrighet   

                om språk – skaper status 

               Lære språk gjennom motivasjon,    

               identifikasjon og erfaring med  

               andre 

               STIKKORD; glede, trygghet,  

                oppmuntring, respons &  

                anerkjennelse 



SKRIVEDANS 

En liten situasjonsbeskrivelse for å synliggjøre hva skrivedans innebærer: 

”Jippi….skrivedans!” 

Nå er det skrivedans! Den voksne kommer og tar meg i hånda og følger meg inn i skrivedansens 

verden sammen med de andre ”store” barna. Jeg blir tatt med til en verden hvor vulkanen, 

roboten, katten, treet og sølvvinger over havet blir virkelig i fantasien. 

Jeg danser meg gjennom fengende musikk, hvor kroppen min får være med å bevege seg til ulike 

rytmer.  Hvor en oppmerksom voksen veileder meg og gir meg det lille puffet jeg trenger for å 

utvikle meg. 

Etterpå øver jeg meg med blyanten og farger, og det er jammen de samme bevegelsene jeg øvde 

på under dansen! 

Og tenk, så kommer ballademusikken og det er massasjetid.  I dag vil jeg bare ligge å bli massert 

på ryggen av de gode, myke hendene til den voksne, jeg blir med å masserer vennene mine en 

annen gang.  

Etter massasje er det bokstavlek. 

 Guttene bukker og jentene neier: ”takk for i dag og takk for en hyggelig 

stund sammen”.”  Nå kan alle gå rolig tilbake til ”stua”, sier den voksne.   

 

Sirkus Akrobato – Hempa barnehage. 

Siden 1992 har Hempa Barnehage hatt sitt eget Sirkus Akrobato. Vi starter i begynnelsen av mai og 

øver hele mnd,  det legges  vekt på estetikk, samspill og mestringsglede ,så blir det sirkusforestilling i 

begynnelsen av juni. Her er det tryllekunstner , hester, linedansere, verdens sterkeste , løver, 

magiker, klovner , Hempa ormen osv.  Barnas innslag blir på det nivået vi alltid har hatt dvs.: mest 

leik og moro rundt enkle ”øvelser” men med flotte farger og rekvisitter som skaper glede og estetiske 

inntrykk.  

                                                                                                                                   

Friluftsavdelingen/ Dovregubben: 

Fra 01.08.19 utvider barnehagen med en friluftsavdeling med barn i alderen 4-6 år  som har base i en 

stor ny grillhytte som ligger inne på barnehagens uteområde, med i nær tilknytning til 

skogen.Natur,friluftsliv,  undring, lek og samspill er noen av fokusområdene.                                                                                                    



ATIVITETER: 

- Opplevelsesturer i skogen 

- lek og samvær ute og inne 

 

Året rundt i barnehagen : 

August – Oppstart /bli kjent: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

AUGUST / SEPTEMBER 2019 : Kropp-bevegelse-mat-

helse/nærmiljø-samfunn                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

       

           

       

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                HØSTAKTIVITETER/LEK                                                    

 

                                                   

ANTALL, ROM OG FORM : 

Sortering /størrelse 

Mål :  

  Bli kjent med –tilegne seg  

anvendbare matematiske 

begreper 

 Erfare ulike størrelser 

 Bli kjent med sortering 

ENGELSK : 

Kroppen /Meg selv 

 

 

Tema : Meg selv /Familien           Mål : 

 Bli kjent med seg selv og sin identitet 

 Bli kjent med og skape forståelse for 

at vi er og ser forskjellige ut. 

AKTIVITETER: 

- Lekegrupper på tvers av avdelingene. 

- Bruk av nærmiljøet til tur 

/oppdagelser. 

- Bruk av digitalt kamera som 

dokumentasjon. 

- Oppstart Grønne tanker-glade barn 

- Start av Årshjul –Barnas Trafikklubb 

Mål:-  Knytte vennskapsbånd , stimulere 

leken 

-  Bli kjent med naturen om høsten, bli 

glad i skogen vår. 

- Stimulere motorisk utvikling /fysisk 

aktivitet 

- Bli kjent med barnehagens nærmiljø 

- Bli kjent med IKT-hjelpemiddel-

dokumentere. 

I denne første tiden i barnehagen, skal både voksne og barn bli kjent med hverandre. Gjennom foreldre og 

kontakt med barna, får vi vite hva barnet liker, spesielle  ting å ta hensyn til, hva vi kan gjøre for at barnet skal 

trives og føle seg trygg hos oss. Vi forsøker så langt det er mulig å lage rutiner/avtaler, som gjør avskjed med 

mor og far god for både barn og foreldre. Vi streber etter å gjøre dagen så oversiktlig og forutsigbar som 

mulig. Barn som savner mor og far skal bli sett og hørt, selv om vi ikke kan ”trylle” foreldrene frem. De voksne 

deltar mye i lek/aktiviteter denne første tiden. På denne måten knyttes nye vennskap.  

Aktiviteter denne første tiden: 

Vi synger kjente barnesanger        Vi bruker kjente eventyr.          Vi leker barneleker som samler barna. 
Vi lærer navnene til hverandre.   Vi går på tur med små og store  grupper.    Vi maler og modellerer.  
Vi leker sammen. 
 



                                                                                                                                                              

 

                            

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

          

  

 

HUSK: 

 

                                                                                      

 

 

Uke 33 :Planleggingsdag 15.08 og 16 .08.19-Barnehagen stengt. 

 

SEPTEMBER 2019    

 

 

 

 

OKTOBER/NOVEMBER/DESEMBER  2019                                                                                                 

SKRIVEDANS 

En skriveforbredende aktivitet for de eldste i barnehagen. Mål: Utvikle språket, skape indre 

bilder. stimulere fantasien, øke de motoriske forutsetningene for å kunne skrive og tegne i 

skolen. 

9  ulike temaer : September til  November og Februar til April 

Førskolegruppe  starter opp samme uka som skrivedans. 

 

 

 

Mål : 

 - Bli kjent med familien og andres 

familier. 

- Bli kjent med familiebegreper. 

Antall, rom og form : Sortering 

/Størrelse 

Engelsk : Familien/klær 

 

MERK KLÆR OG 

SKO MED NAVN   

                              

HUSK: 

ALL SLAGS VÆR ER 

UTEVÆR. 

Barna trenger regntøy og 

skifteklær. 



 OKTOBER/NOVEMBER/DESEMBER  2019                                                                                                 

Tema: Kunst- kultur-kreativitet og Etikk-religion-

filosofi         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele året jobber vi med …. 

 

Barns medvirkning; barna skal få være med å 

bestemme over egen hverdag i de situasjonene 

dette er mulig. De skal bli lyttet til, og deres 

meninger skal bli tatt hensyn til når det lar seg gjøre. 

Vi skal bruke barnesamtaler . 

Anerkjennende kommunikasjon; vi skal formidle en 

grunnleggende holdning av respekt for barna som 

egne individer med rettigheter, integritet og egen 

identitet. Relasjonene skal bygge på likeverd mellom 

små og store. 

Grenser og regler; disse skal være hensiktsmessige 

og de skal begrunnes. 

Mål: - Øke barnas evne til å se etter  tegn-kjenne igjen og sette 

ord på følelser, vise omsorg for hverandre. 

- Ha det gøy sammen, dele opplevelser, vente på tur, hjelpe 

hverandre, lytte, ta hensyn , vennskap på tvers av 

avdelingene. 

- Bilder brukes for å synliggjøre vennskap. 

Antall rom og form : Geometriske former 

Engelsk :Følelser , Årstider/vær        

Aktiviteter :   -Samtaler om hva vennskap er, det å ha venner, og 

hva kan vi gjøre sammen. – lese bøker m/tema vennskap, Bruk av 

digitalt verktøy- ta bilder, sangleker ,  formingsaktiviteter  alene 

og i fellesskap. Stimulere barnets skaperevne. Gjøre barna 

kjent med ulike matematiske  former. 

 

 

 



 

OKTOBER 2019  

                                                                                                                                                         

           

 

 

 

‘                                   

                                                                                                                        

DESEMBER 2019- Etikk-religion- filosofi 

Tema:  Jul og juleforberedelser 

Mål:  

 Forberede barna til jul og skape estetiske opplevelser. 

Barna skal bli kjent med de norske  juletradisjonene.  

Førjulstemning i skogen. Oppleve skogens ro.      

                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Foreldresamtaler  i løpet av 

oktober/nov. 
HØSTFERIE 

Skolenes høstferie er i uke 41 (7-11). Vi har 

åpent, men det er fint om dere gir beskjed 

hvis barnet skal ha fri/ferie  en eller flere 

dager Se liste som henger på døra på 

hver avdeling. 

AKTIVITETER I DESEMBER: 

-Fortelle julebudskapet 

- Synge julesanger 

-Lage julegaver 

- Pynte barnehagen 

- Bake 

- Lucia markering 

- Lese julefortellinger. 

- Tur i skogen 

- 5 åringene går til kirken på gudstjeneste. 

Viktige stikkord; forventning – ro – tid – 

gode opplevelser for små og store  

Engelsk: Måltid/Mat 

Sanger :   

- Julekveldsvisa 

- På låven sitter nissen 

- Luciasangen 

- Musevisa 

- Jingle Bell 

Eventyr :  

- Juleevangeliet 

- Snekker Andersen 

- Bygda som glemte at det var 

jul 

- Teskjekjerringa på 

julehandel 

- Markeringer : 

- Lucia, Nissefest 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

JANUAR 2020 

 

 

 

Tema:  Natur-miljø-teknologi     Vinteraktiviteter/lek 

Antall ,rom og form : Mengder mål og vekt.            

Engelsk : Frukter 

Mål : Gi barna positive naturopplevelser. Vinteren gir barna nye motoriske erfaringer. 

La barna  følge prosessen fra vann til is. 

Skape variasjon i uteleken,. Sang og dans/ lek  skaper glede. Få utfolde seg 

og ha det moro sammen. 

Kreativitet, gjøre et prosjekt i fellesskap 

Bli kjent med livet i skogen om vinteren                                                                                                                 

  

 

              

 

 

 

 

 

 

.Aktiviteter :  

- Vi bruker naturen til turer, aking og ulike 

aktiviteter. 

- Lager is-skulpturer ute. Fryser ned vann i ulike 

former. 

- Eksperimenter-fysikk 

-  Sportegn, undersøke endringer i naturen-

dyreliv. 

                 

  

 

Vi håper på en fin vinter. 

Blir det snø, send gjerne med 

ski  

Akebrett har vi i barnehagen. 



FEBRUAR 2020 

Tema: Natur-Miljø- Teknologi  Vinteraktiviteter/ lek 

Fortsetter denne mnd med samme som Januar mnd. 

Skitur til Veldresaga for skolestarterne.. 

                                                                                                        

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINTERFERIE 

Skolenes vinterferie er i uke 8 (17-21. februar). Vi har åpent, men det er fint om dere gir beskjed hvis 

barnet skal ha fri/ferie  en eller flere dager  Se liste som henger på døra på avdelinga. 

 

 

             

 

Hele året jobber vi med …… 

Hverdagsaktiviteter; barna skal utvikle 

ferdigheter i de daglige 

arbeidsoppgavene som av-/påkledning, 

måltid, hygiene, matlaging, baking m.m. 

Barna skal utvikle selvstendighet, 

samarbeidsevne og omsorgsfølelse for 

hverandre. 

Alle er en del av et fellesskap, og alles 

bidrag er viktig og har betydning  

Arbeidsmåter: 

Trening i av-/påkledning, rydde, dekke 

bord til måltid, smøre egen mat, bake, 

lage mat, støvtørking, håndvask før mat 

og etter toalettbesøk, samt hjelpe 

hverandre. 

HUSK: 

Sjekk kurven med 

klesskift; kanskje noe 

må fylles på eller 

byttes ut  



MARS 2020                                      

Tema: Ikt-Etikk-Religion- Filosofi 

Våraktiviviteter /lek               

Antall, rom og form : Tall og telling også på engelsk 

Engelsk : Dyr 

.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål: 

-  Å benytte nærmiljøets muligheter til å lære om naturen. Få 

kunnskap og interesse for dyr og planter, nytt liv og vekst. 

- Gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv om våren. 

- Gjøre barna kjent med matematiske begreper. Øvelse i å 

telle, sortere. 

Gjenkjenne tallsymboler m.m 

- barnehagen bidrar til at barna tilegner seg engelske 

begreper innenfor ulike temaer. 

- Få kjennskap til vår kristne høytid og tradisjon. 

- Glede familien ved å ta med selvlaget pynt hjem. Lære ulike 

teknikker. 

- Føle mestringsglede! 

- Bruke I-Pad på ulike måter. 

 

 Hele året jobber vi med … 

Sosial kompetanse; dette handler 

om  å kunne samhandle positivt 

med andre mennesker i ulike 

situasjoner. Det innebærer bla. å ta 

hensyn, vise omsorg, løse konflikter, 

sette grenser for seg selv, 

samarbeide og leve seg inn i andres 

situasjon. De voksne er viktige 

rollemodeller for barna. 

I barnehagen legger vi vekt på det å 

ta hensyn til og respektere 

hverandre uansett bakgrunn og 

livssituasjon. Vi ser på det å være 

forskjellig som en ressurs. 

 

 

 



APRIL 2020  -Ikt-etikk-religion-filosofi   

                                                          

  

                   

                                                                               

                                                                          BRANNVERN UKE 

                                                                                                                                                      

 

 

                               

 

 

Barnehagen stengt 

8,9,10 og 13  April 

 

 

 

 

 

 

Tema:   Våraktiviteter/lek 

Antall,rom og form: Posisjon, 

plassering og lokalisering. 

Engelsk: Farger 

Mål: Samme som mars mnd. 

Aktiviteter: Samme som mars mnd. 

- Turer i skogen 

- Friluftsliv 

- Så et frø, og følge prosessen fra 

frø til blomst. 

- Bruk av ikt 

 

 

HESTEHOV 

 

Gul og fin som sola det er jeg. 

Hestehoven, alle kjenner meg. 

I hver liten grøftekant jeg står, 

Minner barna om at det er vår. 



MAI 2020       

Tema: Kunst , Kultur og Kreativitet 

Kulturopplevelser, Hurra !  

Mål:   - Se forandringer i naturen og bruksverdien av den-lære å ta vare på det som finnes i 

naturen. 

- Barn og voksne jobber sammen mot et felles mål: Uteplassen/nærmiljøet 

skal bli fin. 

- Flere av barnas nære familie skal få oppleve barnehagen 

og bli trygge for at barnet har det fint hos oss ! 

- Vi ønsker at barna skal få kjennskap til hvorfor og hvordan vi feirer 17.Mai. 

- Få øvelse i å gå i takt 

- Oppleve glede og forventning ved å samarbeide mot felles mål. 

 

                                                                                      

 

                                                           MAI 2017  

 

 

 

 

Barnehagen stengt 1,21 Mai 

 

 

Aktiviteter :     Sirkus –øving  

- Plukke blomster, høre/se fuglelivet                                                         

- Turer i nærmiljøet                                                                                                       

- Vårdugnad                                                                                                       Engelsk: Hilse/høflighetsfraser                                                                                                                                                                                                 

- Plukke søppel                                                                                                Markeringer:  -17.mai tog i bhg.                                                                                                     

- Samtale om / og forberede 17.Mai feiringa 

- Marsjere 

 

-  

 



JUNI 2020 

 

 

 

Tema:  Sommerliv/lek /Sirkus 

Mål:   Være mye ute 

           Fysisk aktivitet     

           Besøk av nye barn, avskjed med de som skal begynne på skolen. 

                                                                         

                                                                                                                                                                                                               

 

                                                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Før dere tar 

ferie, rydd 

barnas 

hyller/kurver og 

ta med alt tøyet 

hjem. 

 

Itsy bitsy spider 

climed up the water spout. 

Down came the rain 

And washed the spider out. 

Out came the sun 

An dried up all the rain, 

Itsy bitsy spider climbed 

up the spout again. 



 

 

JULI 2020  

Fagområdet Språk-tekst og kommunikasjon er med gjennom alle de andre 

fagområdene. 

 

 I juli slås avdelingene sammen pga. ferieavvikling.  

          I en eller flere uker kan det også skje at vi slår oss  

          sammen med Vesleparken barnehage. 

 Det blir  lek og sommeraktiviteter ute. 

 Barnehagene stenger to uker i juli; Uke 28 og 29                   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 



                  GOD SOMMER ALLE SAMMEN ! 

 

VURDERING OG DOKUMENTASJON 

I Hempa barnehage har vi delt inn i fire ulike områder det pedagogiske arbeidet vi skal vurdere: 

Årsplanen , personalarbeid, satsningsområder og det daglige arbeidet. 

Hva                                 Dokumentasjon           Ansvarlig       Hvorfor vurdere/    Vurdering/Når 

                                                                                                       hvem                                                

Årsplanen 
/aktivitetsplan. 
Innhold og 
gjennomføring 
 
 
 

Årsplan, evaluering 1 
g pr år 

Ledelsen 
og Ped 
ledere, alle 

Fungerer den 
som et 
arbeidsredskap? 
Kvalitetssikre 
innhold og 
gjennomføring. 
Hele 
personalgruppen 

Avdelingsmøte 
Avdelingsledermøte 
Årsevaluering 
Dialogmøte 
Slutten av bhg året mai 
/juni 

Personalsamarbeid 
Voksenrollen, 
personalets 
holdninger og 
verdier. 
 
 
 

Brukerundersøkelser 
Personalmøter 

Ledelsen 
og Ped 
ledere 

Kvalitetssikring 
Hele 
personalgruppen 

Medarbeidersamtaler, 
veiledningssamtaler,daglige 
observasjoner,avdelings 
møter, personalmøter  og 
planleggingsdager. 
Daglig, kontinuerlig 

Satsningsområder 
Antall, rom og form 
Engelsk 
Ikt 
Anerkjennende 
kommunikasjon 
Leken, fokus 
uteleken 
Tidlig innsats 
Grønne tanker-
Glade barn 
 

Årsplan 
,Periodeplan, 
Månedsplan, 
Skriftlige 
evalueringer. 

Pedagogisk 
ledere 

Bevisstgjøring 
Kvalitetssikring, 
Vurdere grad av 
måloppnåelse 
Personalgruppa 

Avdelingsmøte 
Avdelings ledermøte 
Pedagog møte 
Årsevaluering 
 
Slutten av bhg året 
Avd. møter ved 
periodeplanens slutt. 

Det daglige 
arbeidet  
Mnd oversikt, 
periode planen, 
observasjon av 
barn og voksne 
 

Månedsoversikt, 
periodeplaner, 
daglige 
observasjoner av 
barn og voksne. 

Ledelsen , 
ped.ledere 

Bevisstgjøring 
Kvalitetssikring, 
Vurdere grad av 
måloppnåelse 
Avdelingsvis , 
alle på 
avdelingen 

Daglig ,månedlig, ved 
periodeplanens slutt 
Avd. møter 

 

 

 



 

 

 

 


