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Forord 

Barnehagens årsplan har et tidsperspektiv på et år, og gjelder fra nytt barnehageår (august 

2020). 

Årsplanen bygger på om Lov om barnehager 1.1.2005 og forskriften; Rammeplanen for  

barnehager (ny utgave august 2019) 

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg 

og begrunnelser.  

Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen inneværende barnehageår 

skal arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i 

samarbeid og forståelse med barns hjem. Den beskriver målene med årets satsinger og gir 

informasjon om hvordan disse følges opp, dokumenteres og vurderes. 

Formål (lov om barnehager) 

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. Barnehagen skal bygge 

på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 

solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 

selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 

skal ha rett til medvirkning, tilpasset alder og forutsetninger.  

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 

former for diskriminering.  

 

Vår visjon: «For barnets beste» 

Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende 

hensyn. (Jf. Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 1). Barnehagens 

samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø 

som er til barnets beste. 
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Barnehagens verdigrunnlag 

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 

barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en 

helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og 

forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i 

sammenheng. 

Personalet i Drag barnehage arbeider for å utvikle et felles sett av verdier og holdninger som 

skal være retningsgivende for våre handlinger og arbeidsmåter i møte med barn, foreldre, 

medarbeidere, besøkende og media. Viktige verdier for personalet i Drag barnehage er at vi 

skal møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse, og vi skal sikre 

at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet. Barnehagen skal fremme demokrati, 

mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. 

Barnehagens profil 

Barnehagens profil er natur og friluftsliv. Vi ønsker å være en barnehage som setter barns 

fysiske aktivitet i sentrum med et mangfold av opplevelser og aktiviteter i naturen til alle 

årstider. Fysisk aktivitet er viktig for god fysisk og motorisk utvikling hos barn, og med skogen 

som boltreplass, mener vi at vi har lagt godt til rette for det. Vi ønsker at barna skal få 

oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern, og 

samspillet naturen. På grunn av barnehagens beliggenhet, har vi masse muligheter til å 

bruke naturen som nærmiljø til det beste for barna.  

Det er også viktig for barnehagen at barna skal få kunnskap og erfaringer om dyr og vekster, 

fiske, matlagning ute ved bål, og det å ferdes ved vann og i båt. 

Samisk i barnehagen 

Barnehagen skal synligjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og 

fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. 

Drag barnehage har et stort fokus på det samiske og vi prøver å bruke samisk hver dag i de 

hverdagslige aktivitetene. Det samiske er godt synlig i årsplanen, og vi vil jobbe med ulike 

nye begreper hver måned. Det legges til rette for at barna får møte samisk språk og kultur, 

og at den samiske kulturen er en del av barnehagens innhold. Barnehagen har satset en god 

del på kompetanse heving for personalet i samisk språk og kultur de senere år. Vi har også 

jobbet med ulike prosjekter som både handler digital praksis og begrepsinnlæring på samisk, 

som «dagens fotograf».  
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Lærlingsmiljøprosjektet  

Utdanningsdirektoratet er prosjekteier og har i tett samarbeid med Læringsmiljøsentret ved 

Universitetet i Stavanger, det faglige ansvaret for prosjektet. 

Hamarøy kommune med hele oppvekst (barnehage og skole) er med på 

læringsmiljøprosjektet.  

Hovedmålet med prosjektet er å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø uten 

mobbing og andre krenkelser. 

Prosjektet går over 2 år og ledes av en styringsgruppe bestående av oppvekstsjef, styrere og 

rektor i de deltakende barnehagene og skolene. 

Barnehagene får satt sammen egne veiledere som bistår med faglig utvikling og veiledning. 

Veiledningsteamet består av forskere og pedagoger fra Læringsmiljøsentret og erfarne 

pedagoger fra ulike deler av utdanningssystemet. 

Vi vil etter prosjekt perioden få tilført kompetanse knyttet til forebygging, avdekking og 

stopping av mobbing. 

 

 

 

 

BARNEHAGENS INNHOLD  

I den nye rammeplanen (august 2017) for barnehagen blir det beskrevet at innholdet i 

barnehagen skal være variert, allsidig og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I 

barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet 

med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i 

sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.  

OMSORG 

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 

nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre.   

I barnehagen er det viktig for oss som jobber der at vi ser barna hver dag, forstår de, møter 

de med respekt og gir støtte og hjelp som de har behov for. Vi jobber aktivt i barnehagen 

med å legge til rette for at barna opplever omsorgsfulle relasjoner mellom barna og 

personalet og vi støtter og oppmuntrer barn til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta 

imot omsorg. 
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LEK 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 

Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en 

arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal 

bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - 

alene og sammen med andre. 

Personalet i barnehagen organiserer jevnlig gruppe rommene, for å inspirere til ulike typer 

lek. Personalet jobber for å fremme et inkluderende miljø der alle barn kan delta i leken og 

erfare glede i lek. Vi veileder barna aktivt hvis leken medfører uheldige samspillmønstre og vi 

observerer og analyserer leken fortløpende. 

DANNING 

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og 

bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske 

fellesskap. Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk 

og handlinger skal verdsettes og følges opp. Barna skal få delta i beslutningsprosesser og 

utvikling av felles innhold. I barnehagen skal barna støttes i å uttrykke synspunkter og skape 

mening i den verden de er en del av.  

Personalet jobber for å tilrettelegge for at barna skal få meningsfulle opplevelser og støtter 

barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse. Personalet skal synliggjøre og fremheve 

mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforsking og læring. 

 

LÆRING 

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å 

leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, 

fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas 

nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for 

deres læringsprosesser. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine 

læringsprosesser.  

Personalet skal sørge for et inkluderende felleskap og legge til rette for at barn kan bidra i 

egen og andres læring.  Personalet skal støtte og berike barnas initiativ, undring, 

nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner. I barnehagen jobber vi med å 

utvide barnas erfaringer og sørger for progresjon og utvikling i barnehagens innhold. I 

barnehagen skal alle barn få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og 

mestringsopplevelser. 
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BARNS OG FORELDRES MEDVIRKNING I BARNEHAGEN 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til 

at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig 

få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet.  

Personalet i barnehagen er bevist på barns ulike uttrykksformer og tilrettelegger for 

medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger 

og behov. 

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene. 

Barnehagen skal legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle 

observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og 

læring. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen 

av tilbudet. Både foreldre og personal må forholde seg til at barnehagen har et 

samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte.  

For at samarbeidet mellom barnehagen og hjem skal fungere er det viktig med åpenhet, 

dialog og respekt.  

VURDERING 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske 

arbeidet skal beskrives, analyseres, og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven 

og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i 

tråd med barnehageloven og rammeplanen. 

Vurderingsarbeidet i barnehagen bygger på refleksjoner som hele personalgruppen er 

involvert i og disse refleksjonene er gir oss et utgangspunkt for videre planlegging og 

gjennomføring. Personalet har jevnlige diskusjoner om barnehagens formål, innhold og 

oppgaver som bidrar til at vi lærer av egen praksis og at det utvikler barnehagen som 

pedagogisk virksomhet. Barnas stemme skal høres i vurderings arbeidet, og personalet skal 

legge til rette for at foreldrene kan bidra og ta del i dette arbeidet.   

 

TILVENNING FOR NYE BARN I BARNEHAGEN 

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.  

Når det begynner nye barn i barnehagen sørger personalet for tett oppfølging den første 

tiden slik at barnet opplever tilhørighet og trygghet. Den første tiden i barnehagen er 

barnehagen fleksibel, og i nært samarbeid med foreldrene ønsker vi så god start som mulig. 

Vi begynner alltid med et utgangspunkt som er felles, og så tilpasser vi det til nye barn som 
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skal begynne. Barn har veldige forskjellige behov og vi legger til rette for at barn og foreldre 

skal føle seg trygg i barnehagen.  

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en 

trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt Sfo. 

Barnehagen og skolen har et møte i året, hvor vi utveksler kunnskap og informasjon om 

barnet som skal begynne på skolen.  De eldste barna i barnehagen er flere ganger på besøk, 

for å bli bedre kjent med hva som skjer i skole og Sfo. Det siste året barna går i barnehagen, 

forberedes de på skolestart med blant annet førskolegruppe. 

 

UTESTART I BARNEHAGEN 

Vi har utestart i barnehagen hver tirsdag og torsdag. På vinterhalvåret har vi utestart bare på 

torsdager. Utestart betyr at barna kommer ferdig påkledd for å være ute når de leveres.  

Vi fyrer opp i gapahuken og spiser frokost der. Disse dagene har vi ekstra fokus på utelek og 

fysisk aktivitet, og barna ser ut til å trives veldig godt med dette. For at vi skal lykkes med 

mye utetid, er det viktig at barna har det de trenger for å være ute i all slags vær. De må 

også ha tilstrekkelig med skift. Varme og tørre barn= glade og fornøyde barn. 
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BARNEHAGENS FAGOMRÅDER 

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i 

barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal 

se fagområdene i sammenheng, og alle fagområder skal være en gjennomgående del av 

barnehagens innhold.  Samisk språk og kultur skal være synlig i arbeidet med alle 

fagområder. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at 

arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas 

hverdag. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. 

 . 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 
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PERSONALET I DRAG BARNEHAGE 2020 – 2021 

Styrer:     Heidi Kalvåg 

Heidi.kalvaag@hamaroy.kommune.no –  

90745847 (kontor)   99603669 (privat) 

Regnbuen/ádjájuoksa – lille gruppa 

Pedagogisk leder:     Jenny Hansen 

Jenny.hansen@hamaroy.kommune.no 

Assistent:      Tove Ellingsen    

 

 

Maurtua/gårkkåbiesse- stor gruppa 

Pedagogisk leder:    Inger Lise Langseth 

inger.lise.langseth@hamaroy.kommune.no 

Assistent:     Sylvi Langmo 

Assistent:     Hanne Mikkelsen 

 

 

På begge avdelingene jobber Tove Anita Langmo som assistent i 50 % stilling, 

og hun jobber som språkarbeider i lulesamisk. 

Regnbuen og Maurtua har mobil nr: 971 57 048 😊  

mailto:Heidi.kalvaag@hamaroy.kommune.no
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MÅNEDENS BEGREP 
Kropp 

 
 
 

UNDERBEGREPER 
Kroppsdelene, ansiktet, sanser, bevegelser, 

helse, kosthold, motorikk, livsløpet, Jeg/Meg,  
 
 
 
 

 

 
 

    
  

SANGER, RIM OG REGLER: 
Hode skuldre kne og tå, Jeg har to armer, Du 
har to øyne, Boogie boogie, Hvis dine ører 
henger ned, Alle barna klapper, Tommeltott, 
Morn, morn, morn, Er du veldig glad, 
fingerregle, jeg har to små hender 
 
 
 
 
 

DÀDJADUS 
 
Tjalmme, njunnje, njàlmme, vuopta, bielje, 
giehta, bàne, njuovtjam, nierra, baksima, 
buolva, joulgge 

 

BØKER 
Kroppen, lillesøster, Jeg er meg – min meg, 
Spørsmål og svar om kroppen, den fantastiske 
kroppen vår, Pekebok om kroppen, Albert 
Åbergs mange fjes, torso, mangnetkroppen, 
puslespill 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mån iesj – meg selv 

 
Thomas la dåktåra lunna, Thomas galggá 
ålgus, Maxa rappsa 
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MÅNEDENS BEGREP: 
Natur 

 
 

UNDERBEGREPER: 
Vær, regnbuen, årstider, skog, fjell, vann, sjø, 
hav universet, planeter, klima, klær, planter, 

dyr, insekter, fugler og fisker 
 
 
 
 
 

 
 

LUONNDO 
 

 

SANGER, RIM OG REGLER: 
 

Værvise, Lille Petter edderkopp, Se regndråper 
faller, Nå skinner sola, Så rart, Se nå snør det, 

Blomster små, 
Alle fugler, Reven rasker over isen. Regnvær og 

Meitemarken (regle) 
 
 

DÀDJADUS 
Dàlkke – vær         
Jàphe – årstid 
Vàrre – fjell 
Tjàhtje – vann 
Biejvve-sol 
Ádjájuoksa - regnbue 
Ràssjo – regn 
Muotha – snø 
Biegga - vind 
 

 

AKTIVITETER: 
Vi er i naturen hele året. 
Bærplukking, fiske, båling, turer, lek, elgjakt, 
fuglekikking, turer til fjæra, matlagning, 
historier, båtturer, isfiske, bading, lavvo, potet 

opptak. Og mye mer       
 
 

 

BØKER: 
Fuglesang, Dyr i naturen, Boken om sopp, Den 
magiske regnbuen 
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MÅNEDENS BEGREP: 
Dyr 

 
 

UNDERBEGREPER: 
Bondegårdsdyr, husdyr, ville dyr, 
dyreunger og dinosaurer 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

JUDOS 
 

 
SANGER, RIM OG REGLER: 

Dyrene i Afrika, sanger om dyrene, 
Bjørnen sover, En liten undulat, Med 

krøllet hale, Lille kattepus, Mikkel rev, 
Pål sine høner, Bæ bæ lille lam,  

 
 
 

 

DÀDJADUS: 
Bena, gàhtto, hæssta, sàvttsa, gussa, 

vuonntsà, svijnne, lådde, guolle, 
hiergge, 

 

BØKER: 
Barnas dyrebok, Løven og andre dyr i 
Afrika, Dyreungene på gården, Noahs 

Ark, Karsten og Petra på 
bondegården, Bukken bruse 

 
 
 
 

 

GIRJJE: 
 

AKTIVITETER: 
Programmer om dyr (NRK Super), 

dyrebesøk, apper om dyr, 
dramatisering, dyrelotto, turer i 

skogen, dyr og dyrelyder, elgjakt, 
natursti. 
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MÅNEDENS	BEGREP:	
Hus	
	

UNDERBEGREPER:	
Møbler,	interiør,	arkitektur,	rom,	

inventar,	familie,	bygninger	
	
	
	

	
	

Goahte	
	

	

SANGER,	RIM	OG	REGLER:	
Ved	veien	lå	et	hus,	I	en	skog	der	lå	et	
hus,	god	morgen,	Familien	min	(regle),	
	
	

	
	
	

	
	

DÀDJADUS	
Sænnga,	ståvllå,	bievdde,	tràhppà,	
sofà,	lådak,	spiedjil,	hivsik,	làmmpo,	

vinndek,	uksa,	
	

BØKER:	
Mollys	hus,	Lillesøster,	Mummitrollets	

hus,	Tassen,	Folk	og	røvere	i	
kardemommeby,	De	tre	små	griser,	Da	

lille	Larsens	hus	blåste	bort.	
	
	
	
	

	 GIRJJE:	
	
	

	

	

AKTIVITET:	
Turer	til	barnas	hjem,	bygninger,	ulike	
hus	i	ulike	land	av	ulike	materialer,	
bygge,	tegne,	lage	hytter,	dukkehus,	

lage	hus,	rommet	mitt	
	

	
	

	
	
	

	
	

	

	

DOAJMMA:	
Besøke	Àrran	og	se	på	typiske	samiske	
bygg,	gamme	og	làvvo.	
	
Barna	får	tilbud	til	å	besøke	
museumet	for	å	bli	kjent	med	samiske	
utrykk	og	samiske	markører.	
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MÅNEDENS BEGREP: 
Vennskap 

 

UNDERBEGREPER: 
Følelser, samarbeid, turtaking, 

omsorg, empati, felleskap, trøste, 
kose, uttrykk, kroppsspråk, sosial 

kompetanse, lek 
 
 

 
 
 

RÀDDNAVUOHTA 
 

 
SANGER, RIM OG REGLER: 

Barn av regnbuen, Bestevenner, Stopp 
ikke mobb, Jo mere vi er sammen, 

Vennskapssang, Er du veldig glad, Smil 
og vær glad, Karius og Baktus 

 
 
 

DÀDJADUS – begreper 

 
Dåbbdo – følelse 
Ràddna – venn 

Hukso – omsorg 
Aktisasjbarrgo – samarbeid 

BØKER: 
Ti små vennebøker, Karsten og Petra 

er bestevenner, Albert Åberg, 
Unnskyld, Venner for alltid. Jeg er meg 

– min meg, boka om følelser 
 
 
 

 

AKTIVITETER: 
Felles turer, vennskapsuke, hemmelig 
venn, lage vennearmbånd, rollespill, 
samlinger om følelser, tegne følelser, 

Innsiden ut (film), sette ord på 
følelser, utrykke følelser. 
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MÅNEDENS BEGREP: 
Eventyr 

 

UNDERBEGREPER: 
Fortellinger, fantasi og fortellerglede, 

Det var en gang…,   
Snipp snapp snute.. 

 
 
 

 
 
 
 

DÅLUSJ SUBSTAS 
 

Eventyrfigur i samiske eventyr;  
Stàllo. 

 

SANGER, RIM OG REGLER: 
Sangen om Bukken Bruse, eventyrvisa, 

Tornerose, Bjørnen sover 
 
 
 
 
 

 

SAMISKE EVENTYR: 
Hvordan stàllo lot seg lure. 

 

 
 

BØKER: 
Eventyret om Bukken bruse, Gullhår 

og de tre bjørnene, De tre små griser. 
 
 
 
 

 

Historien om nordlysbarna. 
Guovsagismànà. 

 
 

 
 

AKTIVITER: 
Høytlesning, dramatisering, lek, tegne 
fra eventyret, høre musikk, se bilder, 

bruke diktafon 
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MÅNEDENS BEGREP: 
Jul 

 

UNDERBEGREPER: 
Advent, Lucia, tro, filosofi, feiring, 

undring, tradisjon, julenissen  
 
 
 
 
 

 
 

 

JAVLLA 
 

 
SANGER, RIM OG REGLER: 

Musevisa, På låven sitter nissen, 
Glade jul, Deilig er jorden, 

Luciasangen, Nå tenner vi det første 
lys, 

 
 
 

LÀVVLO: 
Gå tjuovgajt tsahkkidip, Santa Lucia, 
Hàvsske le ednam, Àvvo le,  

BØKER: 
Jul i Bakkebygrenda, Den lille 

julenissen, Tassen feirer jul, Reven og 
nissen, Jul i nisseland, Trollungens 

juleønske, Snart er det jul 
 
 
 
 
 

 

AKTIVITETER: 
Lucia, juleforberedelser, juleverksted, 

besøk i kirkegammen, 
adventsamlinger, tenne lys, baking 

med besteforeldre, julefest for barna, 
flanellograf  
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MÅNEDENS BEGREP: 

Hav og vann 
 

UNDERBEGREPER: 
Livet i vannkanten; vannets kretsløp 

Fisker, krabber, sjøstjerner, fugler, frosker, 
planeter, solsystemet, stjerner, måne, 

nordlys og den samiske stjernehimmelen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Merra ja jávrre 
 

 
 

Guolle, Jávrreguolle, rábbá, Lådde, 
Ruossaráppes, Tsuopoj tsuobbu, vanntsa, 

tjiehppe, mánno, planehtta, biejve, 
astronáuta, rakehtta, Sarvvis     

SANGER, RIM OG REGLER: 
De tre små fisk, Ro, ro til fiskeskjær, 

Lofottorsken, Små rumpetroll, Sjøen går i 
bølger, Ro, ro, ro din båt, fiskebollen lengter 
etter havet, Lille bølla bolla, planetsangen, 
jeg er en astronaut, på månen bor en liten 

mann 

 
 
 
 
 

LÀVVLO: 
Sugá sugá guollitjit 

Samiske eventyr: gutten som terga sola, 
månen, stjernene og nordlyset 

 
 

 
BØKER: 

Dyreliv i havet, Dyreliv i vannet, Livet i fjæra, 
Theo reiser med båt, Kosinus på seiltur, 

Solsystemet, astronauter. 

 
 
 
 
 

 
GIRJJE: 

Elle ja Ándáfearánat viervvás – Fortellinger 
om Elle og Ándá i fjæra 
 

 

AKTIVITETER: 
Turer til hav og vann, fiske, båt på vannet, 
isfiske, utforske, lese bøker, lek, form og 

farge, se bilder/film og høytlesning. 
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