
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREKLING 
Fagernes barnehage, Åsmarkvegen 735, 2364 NÆROSET 



 

Her kommer aktivitetsplanen vår for barnehageåret 2019-2020. Aktivitetsplanen er kun en «grovskisse» 

for arbeidet i barnehagen. I planleggingsprosessen kan det alltid skje endringer underveis som gjør at 

noen aktiviteter faller fra og nye kommer til. Dette for å ta hensyn til det som rører seg i 

barnegruppa og kunne ta barnas medvirkning på alvor. Vi kommer i tillegg til å dele ut månedsplaner og 

månedsbrev hver måned, der dere får enda bedre innsyn i hva barnehagehverdagen vår inneholder.  

 



 

 
 

Barnehageleder  

 

Gunn Bjerke 

 

Fossen barnehage 

 

100 % stilling 

 

Arbeidsleder  

 

Anne Mari Sørumgård 

 

Fagernes barnehage 

 

 75 % stilling 

 

Merkantil 

 

Margareta Loska Høiby 

 

Fossen barnehage 

 

 42 % stilling 

 

 
Kontakt: 

 

 

Kontor Gunn 

 

62 33 63 10 

 

gunn.bjerke@ringsaker.kommune.no 

 

Kontor Anne Mari 

 

91 58 59 09 

 

anne.mari.sorumgard@ringsaker.kommune.no 

 

Krekling 

 

91 52 81 44 

 

 

Kanutten  

 

91 55 68 79 

 

 

 

 

Barnehagens hjemmeside:       www.ringsaker.kommune.no/bh/fossen_moelv_fagernes 

Facebook:     www.facebook.com/fagernesbarnehage 

http://www.ringsaker.kommune.no/bh/fossen_moelv_fagernes
http://www.facebook.com/fagernesbarnehage


 
 

Pedagogisk leder 

 

Lena Bækkevold 

 

100 % stilling 

 

Barnehagelærer  

 

Elin Methi Furstrand 

 

 60 % stilling 

 

Barneveileder 

 

Haldis Aspeslåen 

  

 90 % stilling 

 

Barneveileder 

 

Edel Joløkken 

 

 50 % stilling 

Cato F. Holmlund har arbeidspraksis hos oss dette året. Han skal etter hvert ta fagprøve som barne- og 

ungdomsarbeider. Cato vil bli å finne både på Krekling og på Kanutten. 

 

     
 

Pedagogisk leder 

 

Mari Danielsberg / Maria Løvstad 

 

100 % stilling 

 

Barnehagelærer 

 

Line Haugen 

 

 60 % stilling 

 

Barne- og ungdomsarbeider  

 

Anne Karin Sveen 

 

100 % stilling 

 

Barneveileder 

 

Britt Fjellstad Jevne 

 

 60 % stilling 

 

Barneveileder 

 

Ingrid Cocozza  

   

 60 % stilling 

 
Mari Danielsberg er fast ansatt som pedagogisk leder på Kanutten, men er for tiden i svangerskaps- 

permisjon. Maria Løvstad vil vikariere i hennes stilling frem til 01.03.2020. 



 

TILVENNING I BARNEHAGEN:  

De første dagene ønsker vi at enten mor, far eller begge er sammen med barnet i barnehagen. Dette for 

å skape en trygg og god ramme rundt barnet disse dagene. Videre har vi ingen bestemt plan for hvordan 

tilvenningsperioden skal gjennomføres, da behovene ofte varierer fra barn til barn.  

Ved oppstart bruker vi mye tid på å gjøre barna trygge på avdelingen, i gruppen og i barnehagen. 

Tilvenningsperioden er veldig viktig for oss, og vi er opptatt av å gjøre den best mulig for det nye 

barnet i samarbeid med foreldrene.  En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en 

best mulig start i sin nye hverdag. Vi er opptatt av en myk og rolig start da det er mange nye 

inntrykk og mye som skjer for barnet. Selv om det kan gå veldig bra når barnet er i barnehagen i 

tilvenningsperioden blir det likevel sliten etter en dag på et nytt sted, og spesielt i barnehagen 

hvor det skjer så mye rundt en hele tiden. Det er mange nye mennesker å forholde seg til, en helt ny 

arena og en ukjent hverdag for de fleste. Anbefaler derfor kortere dager i starten.  

 

 

AVSKJED I BARNEHAGEN:  

 

Når dere skal gå, og la barnet være i barnehagen uten deg/dere, si «Ha det» så barnet vet at dere skal 

gå. Hvis man ikke gjør dette kan det i verstefall føre til at barnet kanskje ikke tørr fordype seg i 

lek fordi det hele tiden må holde øye med mor/far, ellers forsvinner hun/han bare. For barnet er en 

tydelig og enkel avskjed det beste. Dette kan føles vondt for foreldre, og noen ønsker kanskje å 

«snike seg bort» når det går bra med barnet. For barnet er det viktig med en klar og tydelig avskjed, 

så det ser at mor/far sier hade, samtidig som det erfarer at noen kommer igjen senere å henter det. 

Det kan være at barnet begynner å gråte under levering/avskjed, men det er likevel viktig at dere er 

tydelig på at har dere sagt dere skal gå at dette gjennomføres. I barnehagen har barnet et trygt 

voksenfang, det får trøst, omsorg og blir tatt godt vare på. Gråten går som regel fort over. Vi vet at 

foreldre kan lure på hvordan barnet har det, hvis barnet var lei seg ved levering i barnehagen. Bare 

ring eller send oss en melding og spør hvordan det går.   

Kjente ting som fille, smokk eller bamse pleier som regel å hjelpe når barnet får såre stunder.  

 



 

De barna som skal skifte avdeling innad på huset:  

De besøker avdelingen for å leke og å bli kjent. Da vi er en så liten barnehage med kun to avdelinger, 

pleier denne overgangen å gå veldig fint. Barna er godt kjent med personalet på huset allerede før det 

skal begynne på stor avdeling. Vi er mye felles ute og vi passer også hverandres barn under møter.  

Overgang skjer hovedsakelig etter sommerferien, men kan også skje ellers i året. Dette vurderes av 

barnehagepersonalet ut fra nye barn som eventuelt begynner, bemanning og hvor langt fremme barnet er i 

utvikling.  

 

Utstyr/orden i garderoben til barna: 

Veldig viktig at barna har nok og godt utstyr i barnehagen og at dette følges opp. Skap i garderoben 

skal sjekkes en gang i måneden, samtidig som vogner skal sjekkes (dette er foreldrene sitt ansvar). 

Hvis ikke utstyret er på plass kan dette hemme oss og gjøre at vi ikke får gjennomført diverse planer. 

For eksempel; utelek. Så det er viktig å se over klær/skiftetøy med jevne mellomrom. NB; det er viktig 

at alt av sko, klær og utstyr er merket med barnets navn. Klær og utstyr som ikke trenger å være i 

barnehagen kan tas med hjem.  

 

Måltid 

Frokost foregår mellom 07.00 – 08.30 (barna må ha med egen matpakke). Viktig at barnet kommer i god 

tid før 08.30 hvis det skal spise frokost i barnehagen. Lunsj og eftasmat serveres i barnehagen. I 

tillegg får barna melk og frukt i barnehagen.  

 

Syke barn  

Alle foreldre vil oppleve perioder med syke barn. Har barnet ditt feber eller er i dårlig allmenn-

tilstand skal barnet holdes hjemme fra barnehagen. Dette først og fremst av hensyn til barnet selv, 

men også med hensyn til evt. smitterisiko. Gi alltid beskjed dersom barnet ditt ikke kommer i 

barnehagen. Blir barnet syk i barnehagen, ringer vi alltid foreldrene. Vi oppfordrer da om at barnet 

blir hentet så raskt som mulig. Send ikke barn med smittsomme sykdommer i barnehagen, eks; diare, 

oppkast ++ da gjelder 48timers regelen. Barnet kan komme igjen i barnehagen 48timer etter siste 

oppkast eller diare utbrudd.  



 

Henting av barn  

Hvis det kommer andre og henter, enn det som er vanlig ønsker vi at dere gir beskjed om hvem som 

henter barnet. Hvis vi ikke har fått beskjed om at andre skal hente barnet, vil vi ta kontakt med 

foreldre for oppklaring, da vi ikke kan sende med barnet uten beskjed. Hvis det er ønskelig kan man si 

fra til personalet hvis man ønsker en «henteavtale» for noen (for eksempel; besteforeldre eller andre 

som henter mye i barnehagen.) 

 

Fødselsdager 

Når barna på Krekling har bursdag serverer vi smoothie i barnehagen. Det henges ut flagg, barnet får 

krone, vi pynter bordet med flagg (så mange år barnet blir) vi synger bursdagssang på norsk og engelsk 

og barnet får velge seg en gave fra bursdagsesken vår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dette barnehageåret ønsker vi å ha fokus på temaene: 

 

 
 

Hos oss på Krekling har vi hovedfokus på omsorg, trygghet, lek og voksenrollen 

Vi har fokus på aktive voksne som er nede på gulvet sammen med barna. Barna skal ha trygge, nære og 

gode voksne rundt seg som tar dem på alvor og som snakker til dem på en ordentlig måte. De voksne 

skal gi barna ideer og støtte i leken. Gjennom barnehagehverdagen bruker vi også mye sang og musikk på 

Krekling. Trygg tilknytning og hva som menes med dette står det mer om i virksomhetsplanen vår. 

 

Vi bruker mye tid på stell, måltid, hviling, bleieskift og påkledning. Og vi har fokus på kvalitet i  

disse rutinesituasjonene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vi kommer til å ha temajobbing gjennom hele året som går på «kroppen min». Rett og slett det å bli 

bevisst på egen kropp, at man har en munn, nese, øyne ++ og hvor det sitter. Vi kommer til å jobbe med 

dette temaet gjennom sang og musikk både i samlingsstund men også i hverdagen, gjennom kroppslig lek,  

bruk av bøker, rim og regler i stellesituasjon og ellers, benevning i påkledningssituasjon, i 

smågrupper, i tillegg har vi fokus på fysisk aktivitet på turdager og i gymsal. og vi har materiell 

tilgjengelig som innbyr til samtale om kroppen vår(bøker, bilder).  

 

Gjennom sang og musikk øver vi opp motorikken vår gjennom  

bevegelsessanger, språket vårt utvikles gjennom sang og samtale og vi opplever glede av å gjøre noe  

 

gøy sammen. Rammeplanen sier: «barna skal gjennom fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse få 

mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt» 

Vi deler mye i smågrupper i løpet av barnehagedagen og ser viktigheten av dette. 

 

Hvorfor smågrupper?  

- Større voksentetthet og en til en kontakt med barna 

- Bedre tid til å samtale med hvert enkelt barn  

- Nære relasjoner  

- Skaper mer ro og konsentrasjon for barna i forhold til lek og aktivitet  

- Stimulere og fremme kontakt og vennskap 



Samlingsstund er en super arena for å styrke gruppefølelsen, gjøre noe felles og at barna får et 
felles utgangspunkt knytt til lek. Det er en arena hvor kunnskap formidles og hvor barn og voksne har 

det gøy sammen! Språket utvikles, konsentrasjonen trenes og «jeg følelsen» styrkes. Samlingsstundene 

skal utformes etter barns medvirkning og interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ulike rommene våre:         
 

Vi har fokus på ulike kvaliteter på rommene våre. Vi har både rom hvor barna kan slappe av og få roe 

ned, samtidig som vi bruker gangen som et baserom hvor barna kan herje, løpe, hoppe og generelt få 

brukt kroppen mer aktivt i tillegg til at vi er så heldige å få lov til å låne gymsalen på skolen 

stort sett en gang i uka. Små barn trenger en balansegang mellom ro og aktivitet og derfor har vi 

tilpasset avdelingen på denne måten. 

 

 

 

 



Vi har et eget sanserom på avdelingen med ulikt materiell tilgjengelig i barnas høyde. Rommet er 

innredet med hvit fløyel i taket, ulike lyseffekter, sanseplate, sansehylle med sanseposer og her står 

det på rolig musikk. Dette er et rolig, avslappende rom hvor barna har mulighet til å trekke seg litt 

tilbake. Barna skal få bruke sansene sine i et roligere miljø   

 

 

Bøker er en stor del av hverdagen vår og en kjempe viktig ressurs for barnas språkutvikling. Det er et 

supert utgangspunkt for gode samtaler med barna  Vi har et eget leserom med bøker tilgjengelig i 

barnas høyde (eget bibliotek) og med en innbydende lesekrok hvor vi kan sitte å kose oss enten alene 

eller sammen med en bok. Vi ser det er viktig med et avskjermet rom som vi kan lese/se i bøker på, da 

det ofte er mye forstyrrelser, lyder ++ på avdelingen. Ved at bøkene er tilgjengelig i barnas høyde, 

kan de selv lett ta initiativ til lesing. Denne boklista vil inneholde bøker som vi stadig rullerer og 

bytter ut ut fra interesse og temajobbing. Bøkene er tilpasset barnas alder. Vi må lære oss hvordan vi 

håndterer bøkene og hvor de skal brukes. Super fin samspillssituasjon hvor vi har felles fokus. Vi 

peker, undrer oss og snakker om det vi ser i bøkene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vi bruker gangen mye, som vår «base-arena». Her kan vi hoppe, løpe, danse, klatre, kaste ball ++. 

Gangen danderes med ulikt materiell som for eksempel; sofaen vår (full av puter), tunnel og balanse 

elementer. Vi tilbyr ulike elementer som innbyr til kroppslig lek.  

 

 

 

 

 



Tatt initiativ                                             

Vært et barn 

Utfoldet seg 

Opplevd latter og glede 

Samarbeidet

Bearbeidet erfaringer og opplevelser 

Opplevd empati

Blitt utfordret

Opplevd vennskap 

Øvet konsentrasjonen 

Bygget selvtillit 

Øvet på konfliktløsning og forhandling

Øvet på turtaking 

Opplevd samspill mellom barn-barn og barn-voksen

Opplevd livsglede og humor 

Brukt fantasien

Kjent på mestringsfølelsen

Tatt ansvar

Øvet tålmodigheten 

Lyttet til andre og gitt av seg selv

Lært om regler og normer 

Gjort erfaringer med ulike leketyper 

Øvet på å gi og ta 

Vært del av fellesskapet

Ledet og blitt ledet 

Brukt sansene 

Vist omsorg

Bygget selvfølelse 

Øvet motorikken 

Opplevd motgang og små tap 

Øvet på å kommunisere  

VI LEKER!!!! 
LEKEN ER BARNS HOVEDAKTIVITET OG 

DANNER GRUNNLAGET FOR DERES 

SOSIALISERING, UTVIKLING OG LÆRING.  

 

I LEKEN LIGGER UTALLIGE 

LÆRINGSMULIGHETER OG VI LEKER SAMMEN.  



 

Vi har 5 planleggingsdager i året. Disse bruker vi til planlegging av barnehagens innhold, samt til 

kompetanseheving hos personalet. På planleggingsdagene er barnehagen stengt. 

 

Barnehageåret 2019-2020 har vi følgende planleggingsdager: 

 

 

 Fredag  16.august 

 Fredag  22.november 

 Fredag  31.januar 

 Torsdag 30.april  

 Fredag  22.mai 

 
 Foreldremøte Krekling  25.september 
 Foreldremøte Kanutten  25.september 
 Luciatog      13.desember 
 Nissefest     19.desember 
 Karneval     21.februar 
 Forutfestival    19.mars 
 Foreldremøte Kanutten  19.mai 
 Foreldremøte Krekling   28.mai 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5386k9tvNAhXFJZoKHe-qD0wQjRwIBw&url=http://nuria.no/kurs-og-foredrag/struktur-i-barnehagen.html&bvm=bv.126130881,d.bGs&psig=AFQjCNEfxauDRhEACmjB7h7u6B-v6q4xVQ&ust=1467794344059208


«Rammeplan for barnehagen» gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende 

ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen sier at 

barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er 

sentrale faktorer. Fagområdene går veldig inn i hverandre og man er stort sett innom alle om ikke 

flere av fagområdene i alle temaer vi jobber med.  

 

For hvert av de 7 fagområdene i «Rammeplan for barnehagen» er det utarbeidet mål for arbeidet med å 

fremme barnehagens læringsmiljø:  

Fagområde Rammeplanen sier Arbeidsmåter 
 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

 

 

 

 

 

Eventyr             Bøker  

 

 

 

 

 

 

 

Bruk av ipad       Sang og musikk     

 

 

 

 

 

 

Gjennom samspill barn-barn og 

barn-voksen. VI LEKER SAMMEN.  

 

Gjennom arbeid med fagområdet 

skal barnehagen bidra til at 

barna får utforske og utvikle 

sin språkforståelse og 

språkkompetanse gjennom samtale, 

rim, regler, sang, tekst ++.  

 

Personalet skal skape et variert 

språkmiljø, invitere til 

samtaler der barna får anledning 

til å fortelle, undre seg, 

reflektere og stille spørsmål. 

Og personalet skal bruke 

varierte formidlingsformer og 

tilby et mangfold av bøker, 

sanger, bilder.  

 

 Bruker sanger, rim og regler aktivt 

 Fokus på gode samtaler med barna 

 Vi tolker kroppsspråk og lytter til 

alle barna  

 Utvider ordforråd og 

begrepsforståelse ved å ha fokus på 

gode samtaler – være gode 

rollemodeller.  

 Vi jobber med bilder /konkreter 

 Har mye materiell tilgjengelig som 

kan innby til samtale  

 Ordlegger alt vi gjør, hva som skal 

skje. Snakker til barna på en 

ordentlig måte.  

 Eventyr og fortellinger 

 Samlingsstunder 

 Fokus på Engelsk synlig i hverdagen 

 Bruk av bøker  

 Lek, samtaler og gode relasjoner 

 IKT, bruker mye ipad i lek med 

barna 



 

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

 

 

  

Turer/utelek 

i all slags            Kosthold. 

Vær. 

  

 

 

 

 

Vi kryper, krabber, lærer oss å 

gå, hopper, klatrer, danser og 

bruker kroppen aktivt.  

               

           Hvile.  

          Noen av barna sover på               

          dagtid. Har  

          også sanserom som arena 

          for å roe ned i  

          hverdagen.  

 

Gjennom arbeid med fagområdet 

skal barna få mulighet til å 

sanse, oppleve, leke, lære og 

skape med kroppen som 

utgangspunkt.  

 

Barnehagen skal legge til rette 

for at alle barn kan oppleve 

bevegelsesglede, matglede og 

matkultur.  

 

Personalet skal legge til rette 

for at måltider og matlaging 

bidrar til måltidsglede, 

deltakelse, samtaler og 

fellesskapsfølelse hos barna.  

 

 Vi har faste turdager 

 Barna går selv på tur (de minste 

får gå selv når vi har kommet oss 

bort fra hovedveien) 

 Tilbyr rom til mer kroppslig lek 

(baserom) 

 Tilbyr rom til ro og hvile 

(sanserom) Viktig med balanse 

mellom hvile og aktivitet. 

 Sang og musikk 

 Bruker gymsal med fokus på 

kroppslig lek og utfoldelse  

 Finmotoriske aktiviteter 

 Fokuserer på sunt og variert 

kosthold og hygiene 

 Vi er ute hele året og opplever 

ulike årstider og erfarer 

forskjellig bruk av tøy.  

 

 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«LA MEG SKAPE» 

I barnehagen skal barna få 

estetiske erfaringer med kunst 

og kultur i ulike former og 

organisert på måter som gir dem 

anledning til utforsking, 

fordypning og progresjon. 

 

Fagområdet omhandler 

uttrykksformer som 

kunsthåndverk, musikk, dans, 

språk, litteratur, film ++.  

 

Barnehagen må legge til rette 

for og videreutvikle barnas 

kreative prosesser og uttrykk.  

 Dramatisering 

 Formingsaktiviteter 

 Bruk av musikk i hverdagen 

(sanserom + på avdeling) 

 Bruker naturmateriell til å 

skape/lage ulike ting. 

 Fellessamlinger på huset.  

 Male, tegne, perle, synge, danse.  

 Eventyrformidling. 

 Materiell lett tilgjengelig for 

barna.  

 Markerer ulike tradisjoner. 



 

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 

 

 

 

 

 

Småkryp og dyr.   

 

    

  

                    Turer/utelek.               

 

 

Endringer i naturen. 

 

DET FINNES IKKE DÅRLIG 

VÆR,BARE DÅRLIGE KLÆR.  

 

Barnehagen skal bidra til at 

barna blir glade i naturen og 

får erfaringer med naturen som 

fremmer evnen til å orientere 

seg i naturen til ulike 

årstider. 

 

Barna skal få oppleve naturen 

som en arena for lek og læring.  

 

 Turer 

 Årstider og forandringer i naturen 

 Forskning og eksperimentering 

 Samtaler om det vi ser i naturen 

(planter, bær, dyr ++) 

 Bøker (insekt ,dyr og blomster-

bøker) 

 

 

 

ANTALL, ROM OG FORM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telling, farger, former. 

 

 

Barnehagen skal synliggjøre 

sammenhenger og legge til rette 

for at barna kan utforske og 

oppdage matematikk i dagligliv, 

i teknologi, natur, kunst og 

kultur og ved selv å være 

kreative og skapende.   

 

Fagområdet omfatter lekende og 

undersøkende arbeid med 

sammenligning, sortering, 

plassering, former, mønster, 

tall, telling og måling.  

 

 Byggelek/konstruksjonslek 

 Fargelære 

 Teller antall 

 Teller både på norsk og engelsk 

 Eventyr og sanger brukes 

(matematiske begreper) 

 Ulikt materiell tilgjengelig.  

 Puttekasser.  

 Tall og mengder 

 Lek 

 Fortellinger, rim og regler 

 IKT – ipad  

 Bøker 

 



 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

 

«Vi er alle like fine og 

like mye verdt» 

 

 

Barnehagen skal la barna få 

kjennskap til fortellinger, 

tradisjoner, verdier og høytider 

i ulike religioner og livssyn og 

erfaringer med at kulturelle 

uttrykk har egenverdi. 

 

 Medmenneskelighet, nestekjærlighet, 

grunnverdier og kulturarv; respekt, 

empati, tilgivelse, ærlighet og 

rettferdighet 

 Høytider; advent/jul, 

julegudstjeneste og påske 

 Merkedager; samefolkets dag, 

17.mai, bursdager 

 Vi skaper rom for undring og gode 

samtaler. Barna tas på alvor.  

 Vi hjelper barn i 

konfliktsituasjoner til å finne 

løsninger.  

 Vi snakker om å være snille med 

hverandre (respekt, vennskap) 

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

 

«Vi er alle like fine og 

like mye verdt» 

 

 

 

 

 

Gjennom utforsking, opplevelser 

og erfaringer skal barnehagen 

bidra til å gjøre barna kjent 

med eget nærmiljø, samfunnet og 

verden. 

 

 

 

 Turer i nærmiljøet 

 Barna blir kjent med og deltar i 

samfunnet gjennom opplevelser og 

erfaringer i nærmiljøet.  

 Barna opplever det ikke er 

forskjell på jenter og gutter og at 

alle tas like mye hensyn til.  

 Erfarer at alle i bhg bidrar.  

 Nærbutikken + område. 

 Skoleområdet. 

 Merkedager; samefolkets dag, 

17.mai, bursdager, Verdensdagen for 

Downs syndrom, barnehage-dagen. 

 



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Tilvenning 

 

 

 

-At tilvenningen skal 

bli en trygg og god tid 

for barn og foreldre 

-Barnets trivsel og 

glede er i fokus. 

 

«Barnehagen skal i 

samarbeid med foreldrene 

legge til rette for at 

barnet kan få en trygg 

og god start i 

barnehagen. Barnehagen 

skal tilpasse rutiner og 

organisere tid og rom 

slik at barnet får tid 

til å bli kjent, 

etablere relasjoner og 

knytte seg til 

personalet og til andre 

barn.» 

 

- Samtale i forkant 

av oppstart, 

foreldre og bhg 

deler viktig 

informasjon. 

- Få inn døgnrytme/ 

rutiner (gir 

trygghet) 

- Smågrupper (blir 

roligere arena inne 

på avdelingen) 

- Hovedfokuset er å 

bli kjent/trygg 

inne på avdeling 

først.  

- Primærkontakt  

- Tilvenningsdager 

med foreldre noe 

tilstede og kortere 

dager. 

- Åpen og god dialog 

med foreldrene 

underveis. Både 

foreldre og barn 

skal trygges. 

 

 

Husk å merke alle klær og sko som 

brukes i barnehagen. Mye er likt 
og det er fort gjort å ta feil  



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL  RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Tilvenning 

 

Nærmiljø og samfunn  

-Fokus på brannvern uke. 

 

 

 

- At tilvenningen skal 

bli en trygg og god tid 

for barnet. 

 

Barna skal få noe 

kjennskap til enkel 

førstehjelp for barn. 

 

«Barna skal introduseres 

for personer, steder og 

samfunnsinstitusjoner i 

nærmiljøet» 

 

«Gjennom utforsking, 

opplevelser og 

erfaringer skal 

barnehagen bidra til å 

gjøre barna kjent med 

eget nærmiljø, samfunnet 

og verden.» 

 

- Fortsette med 

rolige omgivelser 

for å trygge de nye 

barna  

- Felles 

maleprosjekt(lage 

brannbil) 

- Henry(enkel 

førstehjelp i 

samlinger og 

frilek) 

- Ellers andre 

aktiviteter knytt 

til temaet 

- Øve på bæ bu sangen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«En brann er ikke tull, du må ringe 110.  

Har du fått en tyv på do, må du ringe 112. 

Har du veldig vondt et sted, må du ringe 113. 

Det er lett å huske det» 



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL I RAMMEPLAN   ARBEIDSMÅTER 

 

Tilvenning 

 

 

 

 

 

KROPPEN MIN gjennom  

sang og musikk:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- At tilvenningen skal 

bli en trygg og god tid 

for barn og foreldre 

-Barnets trivsel og 

glede er i fokus. 

 

- Barna skal inkluderes 

i aktiviteter der de 

kan få være i 

bevegelse, lek og 

sosial samhandling.  

 

-Barna skal få 

kjennskap til 

menneskekroppen gjennom 

å sanse, oppleve, leke, 

lære og skape med 

kroppen som 

utgangspunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vi bruker sang, 

musikk, regler i 

smågrupper for å bli 

bedre kjent med vår 

egen kropp.  

- Fokus på rim, regler 

og sang i 

stellesituasjon og 

samlingsstund.  



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL  RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Juleforberedelser: 

Etikk, religion  

og filosofi.  

 

 

 

- Vi forbereder oss 

til desember. Og 

ordner julegaver og 

juleaktiviteter. 

Fokus på å gi noe 

til andre, 

istedenfor å bare 

skulle HA selv.  

- Få kjennskap til 

tradisjoner og 

verdier knytt til 

jul.  

 

 

«Barnehagen skal la 

barna få kjennskap til 

fortellinger, 

tradisjoner, verdier og 

høytider i ulike 

religioner og livssyn og 

erfaringer med at 

kulturelle uttrykk har 

egenverdi.» 

 

- Lage julegaver 

- Barna er med å 

pakke inn gavene og 

bestemme hvem som 

skal få dem. 

- Vi baker 

pepperkaker  

    

  

 

 

 

 

 

  

    

Denne måneden preges av hemmeligheter. Det er en 

aktiv og travel måned hvor vi kjenner litt på 

førjulsstria. Vi ønsker å gjøre oss ferdig med 

dette i november, slik at vi kan roe ned, kose oss 

og nyte desember måneden i barnehagen sammen   



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL  RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Etikk, religion  

og filosofi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilvenning(nytt barn  

begynner denne måneden. 

Så vi starter med en ny 

tilvenningsperiode.) 

Se beskrivelsen på  

rammeplan og arbeidsmåter 

under august. 

 

- Desember skal bli 

en rolig og 

koselig måned for 

barna. Vi koser 

oss ekstra, roer 

ned og kjenner på 

julestemningen.  

- Gode opplevelser 

sammen med barn og 

voksne 

- Få kjennskap til 

hvorfor vi feirer 

jul.  

- Barn skal ha glede 

av sanger, 

fortellinger som 

formidles denne 

måneden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Barnehagen skal la 

barna få kjennskap til 

fortellinger, 

tradisjoner, verdier og 

høytider i ulike 

religioner og livssyn 

og erfaringer med at 

kulturelle uttrykk har 

egenverdi.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Julehule på 

avdeling 

- Adventsstunder  

- Baking  

- Pynting av 

avdeling 

- Fortellinger  

- Sanger  

- Nissefest felles 

med Kanutten.  

- Grøtfest på 

avdeling med 

foreldre  

- Lucia feiring 

    

Nå er det jul i barnehagen. Vi omgir oss med varme, 

tradisjon, forventninger, verdier og god stemning. Det er 

mørkt ute, vi skrur av tak-lyset, tenner lys og kjenner på 

stemningen. Vi dekorerer, pynter og baker julekaker. 



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL I RAMMEPLANEN  ARBEIDSMÅTER 

 

 

KROPPEN MIN gjennom 

bøker  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilvenning(nye barn  

begynner denne måneden. 

Så vi starter med en ny 

tilvenningsperiode.) 

Se beskrivelsen på  

rammeplan og arbeidsmåter 

under august. 

 

 

-Barna skal få kjennskap 

til menneskekroppen 

gjennom å sanse, oppleve, 

leke, lære og skape med 

kroppen som utgangspunkt. 

 

- videreutvikle sin 

begrepsforståelse. 

 

- barna skal oppleve 

glede ved høytlesning. Og 

barnehagen skal tilby et 

mangfold av bøker, 

sanger, bilder, 

uttrykksformer og 

invitere til ulike typer 

samtaler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vi har hovedfokus 

på bøker knytt til 

kroppen og at 

disse er 

tilgjengelig for 

barna.  

- Vi snakker om 

bilder og det vi 

ser. Vi peker, 

snakker om og 

undrer oss sammen. 

- Voksne tar 

initiativ til 

boklesing. Sørger 

for at materiell 

er tilgjengelig 

for barna slik at 

de også kan finne 

dette selv.  

- Ellers brukes mye 

sang og musikk, 

for å bli bedre 

kjent med vår egen 

kropp.  

 



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL I RAMMEPLAN  ARBEIDSMÅTER 

 

 

KROPPEN MIN gjennom  

sang og musikk:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARNEVAL 

 

Tilvenning(nytt barn  

begynner denne måneden. 

Så vi starter med en ny 

tilvenningsperiode.) 

Se beskrivelsen på  

rammeplan og arbeidsmåter 

under august. 

 

 

- Barna skal inkluderes 

i aktiviteter der de 

kan få være i 

bevegelse, lek og 

sosial samhandling.  

 

-Barna skal få 

kjennskap til 

menneskekroppen gjennom 

å sanse, oppleve, leke, 

lære og skape med 

kroppen som 

utgangspunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vi bruker sang, 

musikk, regler i 

smågrupper for å 

bli bedre kjent 

med vår egen 

kropp.  

- Fokus på rim, 

regler og sang i 

stellesituasjon og 

samlingsstund. 

    

    



AKTIVITETSPLAN

TEMA     MÅL I RAMMEPLAN    Mål med 

påskeforberedelser: 

    ARBEIDSMÅTER 

 

KROPPEN MIN med  

fokus på hinderløype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÅSKEFORBEREDELSER   

 

-  Barna skal få 

sanse, oppleve, 

leke, lære og skape 

med kroppen som 

utgangspunkt.  

- Barna skal oppleve 

glede og mestring 

ved allsidige 

bevegelseserfaringer 

året rundt.  

- Barna skal 

videreutvikle 

motoriske 

ferdigheter, 

kroppsbeherskelse, 

koordinasjon og 

fysiske egenskaper.  

 

 

- Barnehagen skal la 

barna få kjennskap 

til tradisjoner og 

høytider i ulike 

religioner. 

 

- Samhandling barn-

barn og barn-

voksen.  

- Finmotoriske 

ferdigheter øves. 

- Skaperglede, ta i 

bruk fantasi. 

- Barna skal få 

kjennskap til 

ulike aktiviteter 

knytt til påske. 

-  

 

 

 

 

 

 

- Vi har fokus på 

hinderløype i 

smågruppe tida, 

både i gymsal og 

inne på avdeling.  

- Tilby ulikt 

materiell som 

utfordrer kroppen 

vår.  

- Fokus på 

matematiske 

begreper som; 

over, under, ved 

siden av.  

- Formingsaktivitet: 

maling med 

kroppen. 

 

 

- Lager påskepynt 

- Påskesamlinger 

 

    

    



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL  RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Påske 

 

 

- Barna skal få 

kjennskap til 

ulike aktiviteter 

knytt til påske.  

- Skaperglede, ta i 

bruk fantasi.  

- Finmotoriske 

ferdigheter øves. 

- Samhandling barn-

barn og barn-

voksen. Vi skal 

gjøre noe 

hyggelig sammen.  

 

«Barnehagen skal la 

barna få kjennskap til 

tradisjoner og 

høytider i ulike 

religioner» 

 

- Lager påskepynt 

- Påskesamlinger 

- Påskelunsj i 

barnehagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROPPEN MIN - 

fokus på sanseløype: 

 

 

- Barna skal 

videreutvikle 

motoriske 

ferdigheter, 

kroppsbeherskelse 

og fysiske 

egenskaper.  

 

- Barna skal få 

sanse, leke, lære 

med kroppen som 

utgangspunkt. 

- Opplever å mestre 

lek gjennom 

kroppslige 

utfordringer. 

 

- Vi har ulike 

sanseløyper med 

ulikt materiell 

som barna får gå 

på, kjenne på og 

føle på.  

- Vi bruker kroppen 

og sansene våre 

aktivt i leken. 

 



AKTIVITETSPLAN

  

TEMA MÅL  RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

17.mai forberedelser. 

 

Vi har hovedfokus på flagget 

- hvilke farger det har 

(fargelære) og enkle  

formingsaktiviteter.  

 

 

 

- barna skal få 

erfaringer med våre 

tradisjoner omkring 

17.mai feiring. 

 

 

Barna skal bli kjent 

med og delta i 

samfunnet gjennom 

opplevelser og 

erfaringer i 

nærmiljøet.  

 

 

 

- Ulike 

formingsaktiviteter 

knytt til 17.mai  

- Felles 

aktivitetsdag med 

Kanutten.  

- 17.mai samlinger 

hvor vi gjennom 

bruk av bilder vil 

snakke litt om 

hvordan vi feirer 

dagen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

Vi forbereder oss til 17.mai og snakker 

om at det er Norge sin bursdag. Vi øver 

på sang og tog-gåing. Heiarop «HIPP HIPP 

HURRA, FAGERNES ER BRA. HURRA» 



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL  RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Natur, miljø 

og teknikk 

 

«Ut på tur aldri sur» 

Barna skal få kunnskap 

om dyr og dyreliv, 

utvikle respekt for 

naturen og få gode 

opplevelser ute.  

 

Felles lek, felles 

opplevelser. 

 

 

«Barnehagen skal bidra 

til at barna blir glade 

i naturen og får 

erfaringer med naturen 

som fremmer evnen til å 

orientere seg og 

oppholde seg i naturen 

til ulike årstider.»  

 

Fokus på:  

 

- Uteliv og turer.  

- Vannlek. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fint hvis dere husker å smøre barnet deres med 

solkrem før det kommer i barnehagen, så tar vi 

oss av smøringen resten av dagen   



AKTIVITETSPLAN  

TEMA MÅL  RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Sommer i barnehagen 

Vi koser oss sammen  

og roer ned til  

ferietider. 

 

- Barna skal få et 

godt forhold til 

det å være ute.  

- Gode turopplevelser 

sammen med barn og 

voksne 

- Felles lek, felles 

opplevelser. 

 

 

«Barnehagen skal legge 

til rette for at barna 

kan få et mangfold av 

naturopplevelser og få 

oppleve naturen som 

arena for lek og 

læring.» 

 

- Utelek 

- Turer i nærområdet 

- Vannlek  

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

   

    

    

 

Barnehagen er 

stengt i uke 

28 og 29 


