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Barnegruppen

Barnehageåret 2017-2018 starter vi med 11 barn i alderen 1-6 år. Etter nyttår kommer det to nye 

barnehagebarn. Frem til jul kommer det til å være en stor gruppe. Vi deler oss i mindre grupper for å 

tilrettelegge for aktiviteter og lek etter barnas ulike forutsetninger og behov. Barna som er på SFO 

kommer til oss i barnehagen etter skoletid. 



Personalet 2017/2018
 Eirik (Enhetsleder og styrer)

 Kristin (Pedagogisk leder og styrer)

 Ellen (Pedagogisk leder)

 Malin (Fagarbeider)

 Marita (Fagarbeider)

 Jorun (Assistent)

 Edith (Assistent)

 Sylvia (Assistent)



07.15 Barnehagen åpner

08.25 Håndvask

08.30 Frokost

09.00 -

11.30 

Samlingsstund, frilek, tur og 

aktiviteter

11.15 Klargjøre vogner for soving og 

bleieskift

11.30 Håndvask og mellommåltid

12.00 –

14.00

Sovetid og frilek, tur og aktiviteter 

for de som ikke sover

14.00 Håndvask og frukt

16.00 Barnehagen stenger

Dagsrytmen



Pedagogisk grunnsyn

Det skal være plass til masse omsorg og nærhet

Se barnet fra sitt ståsted – barneperspektivet, som skal gi oss større forståelse av hvordan barn tenker

Barn som lykkes i samspill med andre, har de beste mulighetene for læring og utvikling

”Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta 

del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen 

skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og bærekraftig utvikling, 

livsmestring og helse (R-17, s. 7)”. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver legger 

grunnlaget for vårt verdigrunnlag. 



S Samarbeid Barn ønsker å samarbeide. Vi skal SE barnet og LYTTE til barnet for å 

finne ut hvilke tanker den enkelte har.

O Opplevelser Gjennom dagliglivets opplevelser og faste gjøremål og gjennom 

temabaserte opplegg, skal vi skape gode omsorg- og læresituasjoner.

L Lek & læring Barnehagen skal ha bevisste voksne som har fokus på å forsterke gode 

leke- og læresituasjoner. Voksne skal ha øyne for dagliglivets her-og-nå 

situasjoner.

B Bestevenn Vi skal legge til rette for gode samspillsrelasjoner, hvor vennskap og 

omtanke for hverandre står i høysetet. Voksne skal være gode 

rollemodeller.

A Aktiv 
medvirkning

Både store og små skal medvirke til å skape en god hverdag, vi skal se 

det unike hos den enkelte, ta vare på hverandres særegenheter, lytte til 

den enkeltes meninger og skape et fargerikt fellesskap.

R Respekt Vi skal gi ”ris” til barnet i enerom.

Vi skal gi ”ros” til barnet med publikum tilstede. For så vidt gjelder dette 

voksne også.

N Natur Vi bruker naturen flittig. Vi gir læring gjennom årstidene og barna skal få 

kjennskap til og å ta vare på naturen. Vi legger til rette for varierte 

fysiske aktiviteter tilpasset til barnas ulike forutsetninger. 

PEDAGOGISK PLATTFORM



I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 2017 legges det vekt på at barnehagen skal 

anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Dette betyr at barnehagen skal vise respekt for den 

frie leken, at barna skal få medvirke og at vi skal følge deres initiativ. Vi skal kunne se og ta oss tid 

til de små verdifulle øyeblikkene, vi stopper opp og undrer oss med barna når vi opplever og sanser 

noe sammen. Barnehagen skal bidra til at alle barn trives, opplever vennskap og leker. 

I barnehagen skal barna også sosialiseres og forberedes «… til aktiv deltakelse i samfunnet» (R-17, 

s. 8). Barnehagen skal bidra til at barna får en stødig grunnmur med ulike ferdigheter og egenskaper 

som gir grunnlaget for et godt liv.

BARNETS BESTE



Vi er en liten barnehage med et stort mangfold. Vi er norske, samiske og foreldre som har flyttet til 

Norge fra India, Somalia og Estland. Dette gir oss et stort mangfold av ulike religioner, kulturer, 

verdier og etnisitet. I barnehagen skal vi sammen lærer om hverandres likheter og ulikheter. Når vi 

erfarer og tilegner oss kunnskap utvikles forståelsen for at vi alle er verdt like mye og vi har like stor 

rett til å være en del av fellesskapet. 

I barnehagen fremmer vi verdier, holdninger og praksis som skal bidra til et bærekraftig samfunn. Vi 

tar vare på oss selv, hverandre og naturen. 

 Selvstendighet

 Ta vare på seg selv

 Si ifra om det er noe som ikke er greit

 Selvstendighetstrening med påkledning, 

hygiene og måltid

 Omsorg og empati

 Vi har fokus på sosialkompetanse og det å 

ta vare på andre

 Lære empati, konfliktløsning og sosiale 

regler i samspill med andre

 Vi har tiltaksplan for å forebygge mobbing

 Vi har en løsningsfokusert tilnærming i 

samspillet med hverandre

 Ta vare på naturen

 Ikke kast søppel, plukke med søppel når 

vi er på tur

 Bevisstgjøring omkring bruk-og-kast 

samfunnet

 Kildesortering av søppel

 Vis respekt for naturen på tur



Sosial kompetanse, språk og lek

I Innhavet barnehage satser vi på sosial kompetanse, språk og lek. En sentral sosial ferdighet som 

vi mener er viktig er å utvikle empati. Vi arbeider for at barna skal se andres behov og kunne 

inkludere andre barn i leken.

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i 

aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling (R-17, s. 23). En viktig del av 

den sosiale kompetanser er kommunikasjonsferdigheter. I barnehagen arbeider vi for at barna skal 

kunne si ”hei” og ”hadet”, takke, be om unnskyldning, vente på tur i en samtale og løse konflikter 

ved å prate. Vi tar oss til tid å høre på barna når de har noe å fortelle og vi oppfordrer barna til å 

fortelle. 

Musikk og sang er viktig i utviklingen av språk. Vi hører på musikk, vi synger mye og hver uke har vi 

sangsamling. Vi leker med rim og regler, leser høyt fra bøker og hører på lydbøker. Når vi spiller 

ulike spill og aktiviteter som ludo, kortspill etc. hvor de voksne er deltagende er vi særlig bevisste på 

språket og kommunikasjon.                                                                                                    



Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes(R-17, s. 20). 

Lek er barnets viktigste aktivitet hvor utviklingen fremmes på alle områder. I lek utvikler barna den 

sosiale kompetansen, kommunikasjonsferdighetene utvikles og barna lærer språk. I lek bearbeider 

barna opplevelser og inntrykk, de tør å leve seg inn i roller de ikke ville tatt dersom de ikke var i lek. 

Fantasien og kreativiteten får også spillerom og utvikles. Når barna leker utvikler barna vennskap, 

de utvikler den sosiale kompetansen og utvikler ferdighetene. For å bidra til å starte, støtte og 

videreutvikle leken er det viktig at det er tilstedeværende voksne. 



Foreldresamarbeid

Dette gjør vi:

 Introduksjonsbrev

 Daglig kontakt ved levering og henting

 2 foreldresamtaler i året og ellers etter 

ønske og behov.

 2 foreldremøter i året

Sosiale sammenkomster:

- Åpen dag på høsten

- Lyslykteverksted

- Foreldrekaffe – høst og vår

- Påskelunsj

- Sommerfest

- Avslutning for 6-åringene med familie

- Dugnad

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 

fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (R-17, s. 29)”. Foreldre skal oppleve at 

barnehagen er en god plass for barnet å være. Det skal være et samarbeid preget av forståelse, 

gjensidig respekt og tillit til hverandre. Kommunikasjon og tilbakemelding er viktig for å kunne hjelpe 

barna der de står og for å stimulere dem videre i utviklingen.



Barns medvirkning
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal 

jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. 

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet (Barnehageloven §

3 Barns rett til medvirkning). 

Medvirkning krever at personalet er oppmerksomme på og tar hensyn til de utrykkene som barna 

kommer med. Vi lytter til barnas nonverbale og verbale uttrykk, vi legger til rette for gode samtaler 

mellom barn og voksne. Barns muligheter til medvirkning handler om en holdning hos de voksne, og 

hvordan voksne tenker om og ser på barn. Dette innebærer at vi må ha en holdning om at vi alle er 

forskjellige, og at vi som voksne ikke kan vite hva barn tenker hvis vi ikke spør. 

Medvirkning handler om at hvert enkelt barn skal oppleve å bli anerkjent som subjekt. Alle barn skal 

oppleve å bli sett, hørt, forstått og tatt hensyn til. Medvirkning handler om å ta barnet meninger på 

alvor, og la barnet aktivt delta i sin egen hverdag. 



Barnehage med samiske barn
«Samiske barn i barnehagen skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin 

kultur uavhengig av hvor i landet de bor» (R-17, s. 8). For å støttet bevaringen av språket, 

kunnskapen og den samiske kulturen arbeider vi for at både språket, kunnskapen og samisk kultur 

skal være implementert som en naturlig del av hverdagen i barnehagen. Vi teller, synger, lærer oss 

noen ord og snakker om samisk kultur sammen med barna. Samisk matkultur er også en del av 

barnehagens praksis, vi baker gahkko og lager annen samisk varmmat. 



Barnehagens digitale praksis
I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (s. 44) står det: «Barnehagens digitale praksis 

skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring». Vi bruker nettbrett både til pedagogiske spill og til å ta 

bilder med. Vi legger til rette for at barna kan få skrive på bærbar maskin, skrive og printe ut brev, 

bokstaver og bilder. Når småtrinnet på skolen er ferdig for dagen har vi mulighet for å benytte oss av 

smartboard. Barnehagedagen 2018 er det kunst, kultur og kreativitet som er tema. Denne dagen 

skal vi blant annet stille ut bilder og digitale uttrykksformer som vi arbeider med i barnehagen.



Mat i barnehagen
Barna har med seg matpakker hjemmefra. Vi spiser frokost sammen fra 08.30-09.00. Vi spiser 

mellommåltid kl. 11.30. Vi spiser frukt og grønnsaker cirka klokken 14.00. Til hvert måltid setter vi av 

god tid og minimum 30 minutter

Hver tirsdag er det påsmøring til mellommåltidet. Da baker vi grove rundstykker og vi setter frem et 

variert utvalg av pålegg. Annen hver fredag lager vi varmmat som vi spiser til mellommåltidet. Vi 

fokuserer på at måltidet skal være sunt, variert og godt. 

Mat er en viktig del av kultur og fellesskap. Varmmåltidet er en arena hvor vi får smake ulike og 

noen ganger nye smaker og vi lærer og tar del i ulike kulturer. Denne felles opplevelsen styrker 

fellesskapet og setter sine spor i vår felles kultur i barnehagen.



Ny i barnehagen

Før barnehagestart oppfordrer vi foreldrene til barna å komme innom på besøk før barnet begynner 

i barnehagen om de har mulighet til det. Ansikter, stemmer og omgivelsene blir mer kjent for barnet.

I forkant av oppstart sender vi ut et velkomstbrev med praktisk informasjon. Den første dagen 

kommer barnet sammen med begge eller av foreldrene etter frokost. Da er vi ferdige med et måltid 

og barna finner seg til rette i aktiviteter, lek og sosialt samspill på avdelingen. Før dagen er over 

avtaler vi videre tilvenning utfra hver enkelte barns forutsetninger og behov. 

Overgang til skole

De siste året i barnehagen har vi førskolegrupper. Når vi har førskolegruppe tar vi utgangspunkt i 

barnas interesse og initiativ. Ut fra dette gjør vi aktiviteter som ligner på det de skal gjøre når de 

begynner på skolen. På våren besøker og deltar barna i de ulike skoletimene på skolen. De blir 

kjent med klasserom, fag lærer og elvene. 



Kommunikasjon, 
språk og tekst

Kropp, bevegelse, 
mat og helse

Kunst, kultur og 
kreativitet

Natur, miljø og 
teknologi

Antall, rom og form

Etikk, religion og 
filosofi

Nærmiljø og 
samfunn

Fagområdene 
I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver



Kommunikasjon, språk og tekst

- Språklig samhandling

- Lære å lytte

- Bokstav og ordlek

- Sang, rim, regler og rytmer

- Høytlesning og fortelling

Kropp, bevegelse, mat og helse

- Lære om menneskekroppen

- Lære om hva som er sunne matvaner

- Styrke selvoppfatning gjennom kroppslig mestring

- Utvikle respekt for at vi er forskjellig

- Oppleve positive og utfordrende bevegelsesaktiviteter

Fagområdene 



Kunst, kultur og kreativitet

- Få erfaringer med ulike uttrykksformer

- Bruke og utvikle fantasi og kreativitet

- Inspirerende opplevelser

- Bli kjent med de ulike kulturene som er representert i barnegruppen

Natur, miljø og teknologi

- Lære om natur og ulike naturfenomener

- Forskningsprosjekter

- Eksperimentere

- Få innsikt og utvikle respekt for natur og miljøvern

- Konstruere



Antall, rom og form

- Bli kjent ulike matematiske begreper

- Sortere, sammenligne, måle og veie

- Bli kjent tall og mengder

Etikk, religion og filosofi

- Få kjennskap til og utvikle respekt for ulike bakgrunner og kulturer

- Får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i 

barnegruppen

- Normer og regler i samfunnet vårt

- Gode samtalen

Nærmiljø og samfunn

- Bli kjent med nærmiljøet ved å dra på turer og gjennom samtaler

- Samtaler om og besøke foreldres arbeidsplasser

- Oppleve at man er en del av et større fellesskap



Barna i trafikken

Både voksne og barna har på seg refleksvester når vi er på 

tur. Vi fokuserer på trafikkregler når vi ferdes i trafikken. 

- Vi lærer oss å forholde oss rolig 

- Vi stopper opp å ser og hører etter biler ved gangfelt og 

når vi skal krysse veier uten gangfelt

- De voksne går nærmest trafikk

- Vi bruker leietau som barna holder eller alle barna har 

en hånd å holde i. 

- En voksen går fremst og voksen går bakerst.



Når vi er på tur
Før tur:

- Vi snakker om hvor vi skal, hva vi skal gjøre der og hva vi trenger å ta med

- Barna pakker tursekkene sine

- Voksne pakker med det de selv trenger, førstehjelp, mobil og telefonliste. Vi pakker også 

eventuell nødvendig utstyr knyttet til aktiviteter på turen. 

På tur: 

- Vi følger reglene vi har for trafikk når vi går langs veien

- Vi holder sammen og barna skal alltid se en voksen

Etter tur:

- Vi snakker om det vi har opplevd



Dokumentasjon og vurdering

Ved Innhavet barnehage dokumenterer vi ved å ta bilder av ulike situasjoner, lek og aktiviteter. 

Samler deler av det vi har gjort både med bilder og tekst i månedsbrev. Månedsbrevet blir sendt 

hjem og vi henger opp et slik at vi kan se på dem sammen med barna. Observasjon er det verktøyet 

som gir oss best innsikt i barnas utvikling og trivsel. Den daglige observasjonen og vurderingen av 

vårt arbeid bidrar til at vi i personalgruppen utvikler oss. På avdelingsmøter og personalmøter 

reflekterer vi sammen om ulike problemstillinger og sammen finner vi løsninger. 



Januar

• Lokalhistorie

• Samisk språk og 
kultur

Februar

• Samefolketsdag

• OL

Mars

• Karneval

• Barnehagedagen

• Påske

April

• Forskerspirer

Mai

• Korps

• 17.mai

• vårtegn

Juni

• Sommerfest
Juli

• Sommer 

• Turer

August

• Oppstart

• Vennskap

September

• Høst

• Høstsuppe

• Foreldremøte

• Foreldresamt
aler

Oktober

• Forut

November

• Lyslykter

Desember

• Gnist- og 
glededagen

• Foreldrekaffe

• Lucia

• Grøtfest

Vinter/ 
Dàlvve

Vår-vinter/ 
Gidàdàlvve

Vår/ 
Gidà

Vår-sommer/ 
Gidàgiesse

Sommer
/ Giesse

Høst-sommer/ 
Tjaktjagiesse

Høst/ 
Tjaktja

Høst-vinter/ 
Tjaktjadàlvve

Årshjulet



Planleggingsdager 2017/2018
Vi har fastsatt datoene for tre av de fem planleggingsdagene vi skal ha i barnehageåret 2017/2018. 

 22.08.2017 – Kurs

 02.01.2018 – Planlegging 

 18.05.2018 – Planlegging

De 2 resterende datoene får dere beskjed om så snart disse er bestemt. Dersom det dukker opp et 

kurs som alle skal dra på blir den ene dagen brukt til dette og den siste dagen er til personaldagen 

2018.

Barnehagen er stengt disse dagene.



August
Velkommen til et splitter nytt barnehage år som skal fylles med omsorg, 

lek, læring, vennskap og mye moro! Den første dagen i barnehageåret og 

etter sommerferien er mandag 14. august. De første ukene har vi fokus 

på vennskap og lek. Vi drar på turer, plukker bær og nyter siste del av 

sommeren sammen. I rammeplanen for barnehagens innhold og 

oppgaver 2017 står det at det som er fundamentalt i barnehagen er at vi 

skal bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget 

av trivsel, vennskap og lek. Dette skal vi gjør ved å være veiledende 

voksne og ved å legge til rette for gode opplevelser sammen. Allerede 22. 

august er årets første planleggingsdag. Da skal hele personalet på 

fagdag  med barns seksualitet som tema. Foredragsholderen er 

Margrethe Wiede Aasland som har skrevet bøkene Barn og seksualiteten, 

…si det til noen og Jeg er meg! Min meg. Sistnevnte bok har hun skrevet 

sammen med Eli Rygg.

15. august er Indias frigjøringsdag. Vi markerer denne dagen med en 

samling hvor vi blir kjent med landet, blant annet flagget, språket (telle til 

tre) og nasjonalsangen. 

7. August er det 

Raksha Bandhan. 

Hinduer feirer 

kjærligheten og 

båndet mellom 

bror og søster. 

Hinduene feirer 

Ganeshas

fødselsdag 

25.august. I uke 

34 blir vi kjent med 

Ganesha. 



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1 2 3 4

7

Raksha Bandan

8 9 10 11

14

Nytt barnehageår

15

Indias frigjøringsdag

Påsmøring

16 17 18

Varmmat

21 22

Planleggingsdag

Barnehagen er 

stengt

23 24 25

Ganesh Chaturthi

28 29

Påsmøring

30 31



Sommeren går over i høst og ute ser vi at noen trær blir 

røde, gule og brune. Det blir tidligere mørkt på kvelden og 

etter hvert blir det mørkt når vi står opp. Ofte blir det mer 

regn og vind, og luften blir kaldere og det er på tide å høste 

grønnsakene våre. Vi lager deilig og varm høstsuppe av 

grønnsakene. I september blir et også foreldrekaffe.

September

Regndråpene

Se regndråpene faller fra skyen ned, 

Tippe tapp, tapp, tapp,

tippe, tapp, tapp, tapp. 

Og skyen den seiler så glad av sted, 

Tippe tapp, tapp, tapp,

tippe, tapp, tapp, tapp. 

Og blomstene strekker seg opp på tå, 

Tippe tapp, tapp, tapp,

tippe, tapp, tapp, tapp. 

Litt regn er det sannelig godt å få,

Tippe tapp, tapp, tapp,

tippe, tapp, tapp, tapp. 

Tekst og melodi: Maria Moberg

29.September

Dussehra

Hinduenes største festival 

hvor man feirer det godes 

seier over det onde når 

Durga seirer over buffalo

demon. 



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1

Varmmat

4

Foreldrekaffe

5

Påsmøring

6 7 8

11 12

Påsmøring

13 14 15

Varmmat

18

Folkehelseuka

19

Folkehelseuka

Påsmøring

20

Folkehelseuka

Foreldremøte kl.

17.00

21

Folkehelseuka

22

Folkehelseuka

25 26

Påsmøring

27 28 29

Varmmat

Dussehra



Oktober
Foruts barneaksjon 2017

I år skal vi bli kjent med Sivatas fra Sri Lanka. Han bor der sammen med mamma, 

pappa og fem brødre. Vi får også bli med på månefesten 

Gjennom Foruts barneaksjon lærer barna om dagliglivet i andre land og blir kjent med 

andre kulturer.

Divali 19.oktober

Divali er en lysfest som feires i 

hinduismen. I samling snakker vi 

om denne festen. 



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

2 3

Påsmøring

4 5 6

9 10

Påsmøring

11 12 13

Varmmat

16 17

Påsmøring

18 19

Divali

Tema for samling er  

Divali, hvordan og 

hvorfor feirer hinduer 

divali.

20

23 24

Påsmøring

25 26 27

Kantine for skole -

Forut

30 31

Påsmøring



November

I år som i fjor skal vi være lysnisser! 

Vi skal lage lyslykter og lære oss ” Vi tenner våre lykter”. 

1. Desember er gnist og glededagen, denne dagen går vil 

rundt til lokalbefolkningen på Innhavet å deler ut lykter og 

synger for dem. Vi skal sammen skape desember magi! 

Det vil også bli lyslykteverksted en ettermiddag hvor barna og 

foreldre er hjertelig velkommen til å lage lykte sammen. Mer 

informasjon sendes hjem når det nærmer seg 



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1 2

Aktivitetsdag til 

inntekt for forut kl. 

17.00 – 18.30.  

3

6 7

Påsmøring

8 9 10

Varmmat

13 14

Påsmøring

15 16 17

20 21

Påsmøring

22 23 24

Varmmat

27 28

Påsmøring

Lyslykteverksted

Fra kl. 17.00-18.30.

29 30



Desember
Desember er det «Gnist- og glededagen». Vi skal gå rundt til 

lokalbefolkningen her på Innhavet. Vi tenner en gnist og sprer glede ved 

å dele ut lyslykter og synge. 

Desember er også adventstid i den kristne religionen, denne tiden er 

forberedelse og ventetid frem til jul. Jul er en kristen høytid og festen til 

minne om Jesu Kristi fødsel. Hver morgen i desember åpner vi 

adventskalenderen i en felles samling. Vi tenner lys og synger sammen. I 

desember skal vi også få høre om Santa Lucias historie, baker 

lussekatter og vi går i Lucia-tog. Vi inviterer foreldrene på foreldrekaffe 

med kaffe, gløgg og pepperkake. 22. Desember har vi grøtfest for barna

Kanskje kommer fjøsnissen å gjør noen nissestreker i løpet av 

desember?! 

Så tenner vi et lys i kveld, vi 

tenner det for glede

Det står og skinner for seg selv 

og oss som er tilstede

Så tenner vi et lys i kveld, vi 

tenner det for glede

Så tenner vi to lys i kveld, to lys 

for håp og glede

De står og skinner for seg selv 

og oss som er tilstede

Så tenner vi to lys i kveld, to lys 

for håp og glede

Så tenner vi tre lys i kveld, for 

lengsel, håp og glede

De står og skinner for seg selv 

og oss som er tilstede

Så tenner vi tre lys i kveld for 

lengsel, håp og glede

Vi tenner fire lys i kveld og lar 

dem brenne ned

For lengsel, glede, håp og fred, 

men mest allikevel for fred

på denne lille jord, hvor 

menneskene bor

Å glede andre er den største gleden



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1

Gnist- og glededagen

4 5

Påsmøring

6 7

Foreldrekaffe

8

Varmmat

11 12

Påsmøring

13

Luciadagen

14 15

18 19

Påsmøring

20 21 22

Grøtfest

25

1. Juledag

Barnehagen er 

stengt

26

2. Juledag

Barnehagen er 

stengt

27 28 29



Januar 
Nytt år og nye muligheter. 2017 er historie og vi starter på et nytt år med nye muligheter. I 

barnehagen skal vi høre historier fra lokalmiljøet. Vi skal blant annet får høre historien til Anna i 

Makkvatnet som er en av lokalhistoriens helter. Vi skal se på bilder av hvordan Innhavet så ut 

tidligere. Vi håper også å få til besøk av noen fra nærmiljøet som kan fortelle oss en historie eller to. 

I siste halvdel av januar er hovedvekten av vårt fokus på samisk språk og kultur.



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1 2

Planleggingsdag

3 4 5

Varmmat

8 9

Påsmøring

10 11 12

15 16

Påsmøring

17 18 19

Varmmat

22 23

Påsmøring

24

Foreldremøte

25 26

29 30

Påsmøring

31



Februar 

6. februar er det samefolkets dag og denne dagen markerer vi med 

samisk mat og musikk. I februar 2018 er det vinter OL i Pyeongchang

i Sør-Korea og i Innhavet barnehage  22. februar arrangerer vi OL i 

akebakken. Frem til da øver og leker vi på de ulike grenene som det 

er mulig å stille i. For de som har ski kan de ta med disse i 

barnehagen, men ikke staver  Vi må jo trene litt før OL.

24. februar er Estlands nasjonaldag. Vi markerer denne dagen 

meden samling i forkant hvor vi blir kjent med Estland, blant annet 

Estlands flagg, språk (telle til tre) og nasjonalsangen. 

Når sola kommer 

tilbake feirer vi med en 

solfest

Det viktigste er ikke å 

vinne, men å delta. 
Pierre de Coubertin

11. Februar er det 

fastelavn og 13. 

februar er det maha

Shivrathri. Vi 

snakker om likheter 

og forskjeller på 

disse dagene. 



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1 2

Varmmat

5 6

Samefolkets dag

7 8 9

12 13

Påsmøring

Maha Shivrathri

14 15 16

Varmmat

19 20

Påsmøring

21

Dugnad i akebakken

22

Ol i akebakken

23

26 27

Påsmøring

28



Mars

I begynnelsen av mars har vi karneval. Mer informasjon kommer når karnevals-komiteen har planlagt 

årets karneval.

Tema for Barnehagedagen 2018 er Kunst, kultur og kreativitet. Vi markerer dagen med en utstilling av 

utvalgte ku Barnehagedagen er i år den 13. mars og vi åpner barnehagen for de som ønsker å se 

kunstutstilling og vi serverer kaffe og te med en smakfull og estetisk lekker godbit. 

I år starter påsken i mars. Påsken er en kristen høytid som feires til minne om Jesu Kristi siste 

natterverd, korsfestelses, lidelelse, død og gjenoppstandelse

23. Mars ønskes foreldre hjertelig velkommen til en hyggelige lunsj hos oss 



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1 2

Holi – fargefest

Varmmat

5 6

Påsmøring

7 8

Karneval i 

barnehagen

9

12 13

Barnehagedagen

Kunst, kultur og 

kreativitet

14 15 16

Varmmat

19 20

Påsmøring

21 22 23

Påskelunsj

26 27

Påsmøring

28

Obs! Barnehagen

stenger kl. 12.00.

29

Skjærtorsdag

Barnehagen er 

stengt

30

Langfredag

Barnehagen er 

stengt



April
Når påskeferien er over skal vi forske og eksperimentere. Vi 

voksne velger noen aktiviteter i forkant, men vi vil utfra disse 

se hvilke som interesserer barna mest planlegge videre 

forskeraktiviteter og hvordan vi legger til rette for lek. Vi skal se 

nærmere på de ulike sansene våre. Synssansen, 

smakssansen, høresansen, følesansen, luktesans, 

stillingssans og balansesans. Vi skal også eksperimentere 

med lys, elektrisitet, luft, lyd og vann. Vi skal blant annet lage 

ballongraketter, ute leker vi med drageposer, vi skal lage vind, 

se på vannet ulike tilstander og vi lager vindmøller. 

April er også den måneden hvor flest trekkfugler kommer 

tilbake til Norge. Vi lytter etter fuglekvitter og finner ut hvilken 

fugl det er. Vi fører fuglelogg og ser hvor mange ulike 

fuglearter vi ser og hører. 

"IMG_5764" by Aigledayres via Flickr, Creative 
Commons Attribution ShareAlike

http://www.flickr.com/photos/aigledayres/4635291846/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

2

Andre påskedag

Barnehagen er 

stengt

3

Påsmøring

4 5 6

9 10

Påsmøring

11 12 13

Varmmat

16 17

Påsmøring

18 19 20

23 24

Påsmøring

25 26 27

Varmmat

30



Mai

2018 er offisielt «Musikkorpsenes år». I mai blir vi kjent med ulike 

instrumenter som man spiller i korps, vi lager vår egen korpsmusikk, øver 

på å marsjere i tog og vi snakker om hva korpsmusikk er og hvorfor 

korpsmusikk har en slik viktig plass i den norske kulturen. I tiden frem til 17. 

mai kommer vi også til å øve på noen av sangene som vi synger når vi feirer 

Norges nasjonaldag. 

I mai kommer vi også til å se det spirer og gror ute i naturen. Vi skal også så og 

plante i vår lille kjøkkenhage.

17. Mai begynner også årets ramadan for muslimer. Ramadan er en av islams

fem søyler og er en religiøs plikt for alle muslimer.

Vi planter og sår, 

og studere det 

som spiser og 

gro.

Kom, mai, du skjønne milde 

Kom, mai, du skjønne milde,

gjør skogen atter grønn,

og la ved bekk og kilde

fiolen blomstre skjønn!

Hvor ville jeg dog gjerne

at jeg igjen deg så!

Akk, kjære mai, hvor gjerne

gad jeg i marken gå!

Om vint’ren kan man have

vel mangt et tidsfordriv;

man kan i sneen trave

– å ja, et lystig liv!

Men når seg lerken svinger

mot sky med liflig slag,

på engen om å springe

– det er en annen sak!

Kom derfor, mai, du milde,

gjør skogen atter grønn,

og la ved bekk og kilde

fiolen blomstre skjønn!

Hvor ville jeg dog gjerne

at jeg igjen deg så!

Akk, kjære mai, hvor gjerne

gad jeg i marken gå!

Tekst: D. Jæger

Melodi: W.A. Mozart

10. Mai – Kristi 

himmelfartsdag

Feires til minne om at Jesus 

skal ha fart opp til himmelen 

39 dager etter 

oppstandelsen.

Pinsen er en 

kristen høytid som 

er til minne om at 

den hellige ånd 

kom til apostlene.



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1

Arbeidernes dag

Barnehagen er 

stengt

2 3 4

7 8

Påsmøring

Dugnad

9 10

Kristi himmelfart

Barnehagen er 

stengt

11

Varmmat

14 15

Påsmøring

16 17

Grunnlovsdagen

1. ramadan

Barnehagen er

stengt

18

Planleggingsdag

Barnehagen er 

stengt

21

2. Pinsedag

Barnehagen er 

stengt

22

Påsmøring

23 24 25

Varmmat

28 29

Påsmøring

30 31



Juni
I juni er det sommerfest og avslutning for barna som begynner på skolen til høsten. Vi ser det spirer og 

gror i hagen vår og vi drar på turer i nærmiljøet. 

Du ska inte tro det blir sommar

ifall inte nå´n sätter fart

på sommarn och gör lite somrigt,

då kommer blommorna snart.

Jag gör så att blommorna 

blommar,

jag gör hela kohagen grön,

och nu så har sommaren kommit

för jag har just tagit bort snön.

Jag gör mycket vatten i bäcken

så där så det hoppar och far.

Jag gör fullt med svalor som 

flyger

och myggor som svalorna tar.

Jag gör löven nya på träden

och små fågelbon här och där.

Jag gör himlen vacker om kvällen

för jag gör den alldeles skär.

Och smultron det gör jag åt barna

för det tycker jag dom ska få

och andra små roliga saker

som passar när barna är små.

Och jag gör så roliga ställen

där barna kan springa omkring,

då blir barna fulla med sommar

och bena blir fulla med spring.

Ida s sommarvisa
Tekst: Astrid Lindgren

Musikk: Georg Riedel



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1

4 5

Påsmøring

6 7 8

11 12

Påsmøring

13 14 15

18 19

Påsmøring

20 21

Sommerfest

22

25 26

Påsmøring

27 28 29



Juli
Det er sommer! Vi drar ofte på turer i nærmiljøet. Vi plukker blomster, leter etter krabber og leker. Med 

stor variasjon i antall barn og voksne får de voksne et enda mye større ansvar til å være spontane og 

gjøre dagene meningsfylte. 

1. Juli er det Somalias 

frigjøringsdag. Denne dagen 

markerer vi med en felles 

samling. Da hører vi på 

nasjonalsangen, ser på 

globusen hvor Somalia er, ser 

på bilder fra Somalia og vi 

lærer å telle til tre. 



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31



ÅRSPLANEN ER UTARBEIDET Juni 2017


