
Aktivitetspilan 2015-�56

Måned Temaer/fokusområder

AUGUST Tilvenning av nye barn, og tilvenning på ny avdeling for de som 
bytter.
Planleggingsdager 17. og 18.08. 

VELKOMMEN

SEPTEMBER Tema: Brannvern. Høst.
Eventyr: Gullhår og de tre bjørnene
Potetopptaking på Tennes for førskolegruppa  24.09.
Fotografering  28.09.

Foreldremøte  17.09.
Samarbeidsutvalg møte  26.09.

OKTOBER Tema: Solidaritet. Vi jobber med tema «Regnskog» i forbindelse 
med at vi i år blir å samle inn penger til TV-aksjonen (18.10.)
Klovnen Knut  06.10.
Foreldrekafè  16.10.

Foreldresamtaler 
Barnesamtaler
Planleggingsdag 19.10.
                                              

NOVEMBER Tema: Mørketid. Lysmarkering.
Eventyr: Bukkene Bruse
BlimE-dansen 2015 (Felles for alle skoler og barnehager i 
Norge)  13.11.

DESEMBER Tema: Jul. Vinter.
Eventyr: Pepperkakemannen
Førskolegruppa julekonsert på skolen
Kirkebesøk
Juletrefest

JANUAR Tema: Tannhelse. Sola.
Eventyr: Skinnvotten
Karneval



                         

            

FEBRUAR Eventyr: Prinsessa på erta
Markere samefolkets dag  06.02.

MARS Tema: Påske
Påskefrokost
Kirkebesøk
Barnehagedagen
Aktivitetsdag (ski, aking, m.m.)
Barnehagen stenger kl.12.  23.03.

                

APRIL Eventyr: Geitekillingen som kunne telle til ti
Planleggingsdag   29.04.

                                                                  

MAI Tema: Vår 
17. mai
Førskoledager på skolen

Foreldremøte
Foreldresamtaler

JUNI Årstid: Sommer
Avslutning for førskolegruppa

JULI Sommerstengt 3 eller 4 uker etter behovsundersøkelse



Satsningsområder gjennom hele året:

SPRÅKSTIMULERING  jobber vi daglig med i barnehagen.  Et godt språk er viktig i 
lek, i konfiktløsing og for å uttrykke meninger og behov. Sanger, sangleker og  
regler bruker vi i daglige samlinger, i tillegg til dagtavle og tematavle med bilder. Vi 
fortsetter med fortellerstolen, som barna får bruke i samling når de har noe å 
fortelle til de andre, og vi øver på å lytte på hverandre. Eventyr blir tema gjennom 
hele året, spesielt med tanke på språkstimulering og begrepsundervisning. 
Begrepsundervisning (kommunal plan for Balsfjord) jobbes det med på ulike måter 
innenfor alle temaer vi holder på med.  

SOSIAL KOMPETANSE  er også en viktig del av barns utvikling. Denne utviklingen 
starter i et samspill med omgivelsene helt fra de er små. Personalet bør jevnlig 
refektere over egne væremåter slik at vi kan sikre å være best mulige rollemodeller 
for barna og vise dem at vi anerkjenner dem. Vi ønsker å være bevisste, 
tilstedeværende og kompetente voksne som ser barna gjennom dagen. Da kan vi og 
lett veilede barna til gode løsninger i de situasjonene som naturlig oppstår i løpet av
dagen. Det ligger mye sosial læring i det å være sammen med andre bl.a. 
konfiktløsning, anerkjennelse og toleranse. Lek er viktig for barnas trivsel og 
utvikling. Vi legger til rette for at alle barna skal få mulighet til å delta i god lek.

Balsfjordbarnehagene har et felles prosjekt i år, med overskriften DANNING OG 
KULTURELT MANGFOLD. Dette passer godt sammen med barnehagens 
satsningsområder; språkstimulering og utvikling av sosial kompetanse.  I Fuglelia 
har vi barn fra ulike kulturer som vi skal bli kjent med. Målet er å skape forståelse 
og respekt for hverandres kulturer, og anerkjenne at vi alle er forskjellige(ikke bare 
de kulturelle) samt at alle barna skal føle seg inkludert i barnehagen. 

FORMING er et av satsningsområdene våre i år. Vi vil bruke forming som metode 
for å skape gode felles opplevelser, og for å fokusere på samarbeid som trening på  
sosial kompetanse. Det er ikke produktet som blir viktigst, men derimot selve 
prosessen; det å skape noe og ha en positiv opplevelse ilag. Vi fokuserer også på 
barns medvirkning og mestring. Vi vil gjennom mange ulike aktiviteter legge til rette
for en kreativ utvikling for den enkelte. Forming trenger ikke alltid å resultere i et 
produkt; det kan være å forme eller tegne i sand ute, lage mønster med pinner, 
forme og male i snø.

BARNS MEDVIRKNING: Barna skal ha innfytelse på egen hverdag. Det er viktig at 
de får være med på å bestemme innholdet i barnehagedagen. Voksne er lydhøre for 
forslag og idèer, og det skal være rom for spontanitet og å kunne ivareta barnas 
initiativ. Barnas synspunkter skal vektlegges i samsvar med deres alder og 
modenhet. På høsten gjennomføres barnesamtaler med 4-5-åringene.  

SELVSTENDIGHET OG MESTRING: Vi oppfordrer og veileder barna til å klare ting 
selv; f.eks å kle på/av seg selv, henge opp klær/sko på riktig plass, smøre maten 



sin selv, rydde av bordet etter seg og sette inn i oppvaskmaskinen, m.m. Og ellers til
å klare ting selv i ulike aktiviteter, f.eks forming. 

TURER/NÆRMILJØ: Vi bruker nærmiljøet til å gå på tur; fjæra, skogen, 
gapahuken, biblioteket, museet, skolen, andre barnehager, sykehjemmet, rådhuset,
m.m.

FØRSKOLE: Her jobbes det med begrepsundervisning(kommunal plan), ulike 
skoleforberedende aktiviteter og sosial kompetanse. Vi bruker ei arbeidsbok som 
heter Trampoline. Trafkk er også et tema i førskolen.


