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Velkommen til Malangen Barnehage
Avdeling Mestervik

Vi er ei avdeling i Malangen barnehage der avdelingene 
Skrållan, Malangseidet og Mestervik er administrert av felles 
enhetsleder. Det er egne fagledere på hver avdeling, samt 
pedagogiske ledere og pedagogiske medhjelpere.
Avdeling Mestervik har 2 avdelinger, Birte og Benjamin der 
Benjamin er tilpasset de minste i barnehagen. Per nå er vi 4 
voksenressurser hver dag sammen med barnegruppa.

Vi ønsker at barnehagen skal være et godt sted for barn, 
foreldre, og ansatte. Barnehagen skal oppleves som en trygg 
og utviklende plass for både barn, foreldre og ansatte, og vi 
legger vekt på å ha et godt fysisk, psykisk og sosialt miljø. Vi 
holder til i Mestervik boligfelt og har gangavstand til skog og 
fjære. 

Alle balsfjordbarnehagene har en egen visjon som er som 
følger:

ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE

Ansatte avdeling Mestervik

Enhetsleder: An- Magritt Asplund
Fagleder: Linn Kristin Ingebrigtsen
Pedagogisk leder: Bente Mathisen 
Pedagogisk medhjelper: Tina Kanstad
Pedagogisk medhjelper: Elin Polle
Pedagogisk medhjelper: Kristin Jernberg

Foreldrerepresentant: Malin Wikeland

Barnegruppa 2019/20

Dette barnehageåret ser barnegruppa slik ut;

Barn født 2018: 1 jente og 1 gutt
Barn født 2017: 1 jente og 1 gutt
Barn født 2016: 4 jenter og 2 gutter
Barn født 2015: 1 jente
Barn født 2014: 4 jenter og 3 gutter

Totalt 17 barn som utgjør 20,8 plasser, 7 gutter og 10 
jenter. 



Planleggingsdager barnehageåret 2019/20: 

Barnehagen har 5 plandager pr. barnehageår. 15-16. 
august. 21. oktober og 2 som ikke er fastsatt enda.

Dagsrytme Benjamin:
07:00: Barnehagen åpner 
08:15: Frokost 
09.00: Ute- eller inneaktiviteter
10:45: Samlingsstund
11:00: Lunsj 
11:30: Stelling og legging
12:00: Rolig lek/hvilestund for de som ikke sover
14:00: Fruktmåltid og matpakker
14:30: Utetid/aktiviteter/lek
16:00: Barnehagen stenger

Dagsrytme Birte:
07:00: Barnehagen åpner
08:15: Frokost
09.00: Morgensamling
09:15: Ute- eller inneaktiviteter
11:00: Samlingsstund
11:30: Lunsj
12:00: Hvilestund
12:30: Aktiviteter/lek
14:00: Fruktmåltid og matpakke
16:00: Barnehagen stenger

Dette er tider som kan forandres etter behov og barnas utvikling. 
Kjernetiden i vår barnehage er fra 09:30 – 14:30. Da foregår de 
viktigste felles aktivitetene våre som temaarbeid, turer etc. 
Det er ønskelig at barna er i barnehagen innenfor kjernetida, da 
det kan være en vond følelse for barn å komme for seint til 
aktivitetene og det er vanskeligere for barn å komme inn i lek hvis 
de kommer sent til barnehagen. 
Vi må også vite om barnet kommer i barnehagen på grunn av en 
best mulig planlegging av dagen, både i forhold til aktiviteter og 
personale. Gi derfor beskjed hvis barnet blir forsinket eller ikke 
kommer i barnehagen. Hvis barnehagen ikke har fått beskjed før 
09.30, går vi ut i fra at barnet ikke kommer denne dagen i 
barnehagen. Da har vi bemanning i forhold til barnegruppa for den 
aktuelle dagen. SMS kan også brukes. Telefonnummer til 
barnehagen er 46818141 og mobil 97 90 99 92. Vi gjør 
oppmerksom på at vi ikke alltid har anledning å svare på SMS.

Bursdagsfeiring 

Det er opp til hver enkelt foreldre hva de velger å ta med til 
bursdagsfeiring. Dette kan være kake, is, gele osv. Vær gjerne 
kreativ også. Følg med på månedsplanen når vi feirer ditt barns 
bursdag.



Satsingsområder 2019/20: 

Sosial kompetanse:

Det fins mange definisjoner av hva sosial kompetanse er. 
Det kan defineres som de kunnskaper, ferdigheter, 
holdninger og den motivasjon mennesket trenger for å 
mestre de miljøene det oppholder seg i. Den amerikanske 
psykologen Urie Bronfenbrenner sier om sosial 
kompetanse: 

«Behovet for samvær er menneskelig og medfødt, men 
evnen til å omgås andre må vi læres opp til.» 

Sosial kompetanse handler med andre ord om å utvikle en 
del egenskaper som vi er født med, men som ikke bare 
kommer på plass av seg selv. Barn og unge må ha noen 
kunnskaper om hvilke væremåter som egner seg i møte 
med andre, og de må utvikle evnen til å vise disse 
egenskapene i sine møter med andre. Det er vanskelig å 
balansere mellom det å være den man er og samtidig 
tilpasse seg den andres behov. Selvbildet til den enkelte 
opprettholdes i en balanse mellom å våge å si hva en selv 
mener og la andre komme til orde og få bestemme.

Rammeplanen sier: 
Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og 
nysgjerrig til omverden og bidra til å legge grunnlag for modig, 
selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske 
felleskap…Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles 
verdier og normer som er viktige for felleskapet.

I avdeling Mestervik har vi stort fokus på hvordan vi arbeider 
med sosial kompetanse. Vi mener at noe av det viktigste barna 
lærer i sin barnehagetid er hvordan man er mot andre 
mennesker. Det å få venner og opprettholde vennskap har 
stor betydning for barns evne til å utvikle empati, og har stor 
betydning for barns ferdigheter i møte med andre mennesker. 
Den viktigste metoden vi bruker for dette arbeidet er aktive 
voksne som går inn og veileder barna hva de skal gjøre, og 
mindre fokus hva de ikke skal gjøre. Vi fokuserer på det 
positive, og fremhever alt hva som er bra. Vi går inn og 
veileder i konflikter, og får barnet til å reflektere over sin egen 
handling. Gikk det an å gjøre noe annerledes, og hvordan kan 
barnet løse situasjonen neste gang? En voksen må være aktiv 
observerende i det å se barnet når det gjør noe som er sosialt 
akseptert adferd. Personalet er oppmerksom på at det er i her 
og nå situasjoner barnet lærer.



Satsingsområder 2019/20: 

Relasjonsbygging:

Relasjonsbygging mellom barn-barn og voksne-barn har 
avgjørende betydning for at samspillet i barnehagen skal 
fungere. Relasjonsbygging er grunnpilaren i at vi voksne skal 
kunne veilede og støtte barna i deres utvikling. Har vi et 
godt utgangspunkt i gode relasjoner med barna, gjør 
arbeidet med veiledning og sosialt samspill lettere.

Dette sitatet er hentet ut i fra veilederen «Barns trivsel-
voksnes ansvar»

Arbeidet med relasjonene mellom voksne og barn og barna 
imellom er sentralt for å utvikle og sikre barna et godt 
psykososialt barnehagemiljø….. Personalet skal vise respekt 
for enkeltbarnet samtidig som de arbeider aktivt for at hvert 
av barna skal oppleve tilhørighet i et positivt fellesskap.

Barn har behov for å bli sett, hørt og bekreftet. 
Oppmerksomhet fra kompetente, varme, tilstedeværende 
voksne er en forutsetning for barns trivsel i barnehagen.

Satsingsområder 2019/20:

Lek: 

Vi har et stort fokus på at barna i avdeling Mestervik 
skal bli gode lekere. Leken har stor betydning for barns 
utvikling. Gjennom lek utvikler barnet språket, sosial 
kompetanse, sin emosjonelle- og fysiske utvikling. I 
tillegg får barnet utløp for sin fantasi og kreativitet. 
Gjennom lek får barnet blant annet; øvet på turtaking, 
utviklet vennskap, brukt kroppen sin, løst konflikter, 
brukt språket aktivt og samarbeidet.

Vi i personalet vektlegger at barna skal få rom og god tid 
til lek. Leken skal beskyttes og ikke forstyrres unødig. Vi 
skal være tilgjengelig og behjelpelig når barna trenger 
støtte for å komme videre leken. Vi har en dagsrytme 
som innbyr til gode lekestunder, og vi deler ofte barna 
inn i lekegrupper der inndelingen er etter behov og 
vurdering. Lekegruppene styrker samholdet på tvers av 
alder. Barnas perspektiv og interesser blir tatt med i 
planlegging av aktiviteter. Vi prioriteter tilstedeværende 
voksne i leken der samspillet og relasjonene er det 
viktigste. Det er i leken barna lærer!



Oppfordring til foreldrene:

• Oppfordre barna å leke med alle og løse konflikter på 
en akseptabel måte

• Nevne alle navn, ikke bare ett, når man oppfordrer 
til lek i barnehagen

• Ikke bruke ordet bestevenn, men heller nevne så 
mange som mulig

• Relasjonsbygging med alle barn på fritiden
• Ta hensyn ved bursdagsinvitasjon (alle i årskullet for 

eksempel). Barnehagen kan tilbys til bursdagsfeiring
• Ikke bruke barnehagen som arena for utlevering av 

bursdagsinvitasjoner
• Gjøre barna oppmerksomme på hjemmebesøk til 

hverandre når de blir hentet, ikke ved starten av 
dagen.

Barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller 
ødelegger andres lek må gis særskilt oppfølging! 

Personalet i avdeling Mestervik ser viktigheten av at alle barn 
erfarer og mestrer lek. Videre er personalet bevisst på at all 
læring for små barn foregår gjennom leken. Vi jobber 
kontinuerlig med å fremme barns lek, og dette er den viktigste 
jobben vi kan gjøre for barns utvikling. Temaene og aktivitetene 
er lystbetont, lekbetont og barna skal oppleve mestring. Ved å 
ha gode ferdigheter i leken, oppnår barnet god sosial 
kompetanse og gjennom dette positive relasjoner til andre 
mennesker. Det er viktig å fange opp barna som har utfordringer 
for å tilpasse seg lekens verden. 



Satsningsområder 2019/20 prosjekt

Barnehagene i Balsfjord kommune er så heldige i å få 
delta i prosjektet Inkluderende barnehagemiljø fram til 
juni 2022.
Prosjektet skal styrke barnehagens kompetanse til å 
skape og opprettholde gode barnehagemiljø, forebygge, 
avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. 
Prosjektet skal styrke både regelverkskompetansen og 
den pedagogiske kompetansen til barnehager, eiere og 
barnehagemyndigheter, samt kompetanse i å drive 
kvalitetsutvikling lokalt.  
En viktig intensjon er å oppnå en varig praksisendring 
som når flest mulig av de ansatte. 
Kompetanseutviklingen skal derfor primært foregå i 
form av barnehagebasert kompetanseutvikling og 
lærende nettverk. Både ledere og alle ansatte deltar i en 
utviklingsprosess på egen arbeidsplass. 
Foreldrene skal involveres i utviklingsarbeidet for å få 
best mulig varige endringen i barnehagemiljøet og 
miljøet rundt barnehagen. 
Vi blir å bruke foreldremøter (tema) og gi foreldrene 
mulighet til å komme med innspill hvordan de aktivt kan 
jobbe for å få et godt miljø rundt alle barn. 



Vanntilvenning

Balsfjord kommune har noen år søkt fylkesmannen om 
tilskudd for at barnehagebarn (4-5 år) skal få 
vanntilvenning. 

Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige 
organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i 
barnehage tilstrekkelig vanntilvenning slik at barna blir 
trygge i vann. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter.

Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan opplæringen 
organiseres og gjennomføres, men opplæringen skal skje i 
barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i
basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig 
tilbud.

Vi prioriterer barna som går sitt siste år i barnehagen, og i 
barnehageåret 2019/20 er ikke organiseringen rundt dette 
avklart enda, men målet er at de eldste barna i barnehagen 
skal ha vanntilvenningen i løpet av barnehageåret. Hvor og 
når får dere informasjon om i månedsplaner.



Ankomst til 
barnehagen

Mål Forventninger til 
foreldre

Forventninger til 
personalet

Barnet som kommer 
skal få en god start 
på dagen. Barnet 
skal føle seg trygg, 
føle at det blir sett. 

Ha tid til å følge 
barnet inn. Snakker 
med barnet og 
med personalet. 
Formidle viktig 
informasjon. Skriv 
på gullapper 
beskjeder slik at 
alle ansatte får det 
med seg. Sensitive  
beskjeder gis til 
personalet.

Ta imot barnet og 
foreldre på en god 
måte. Barnet og 
foreldre skal bli sett, 
viktig å hilse på begge 
parter. 

På og avkledning

Mål Forventninger til 
foreldre

Forventninger til 
personalet

Lære barna og kle av 
og på. 

At foreldrene veileder 
og la barna få prøve 
selv hjemme.

Merke klær  med rett 
navn

Være gode veiledere, 
og la barna prøve 
selv. Oppmuntre de 
til at de vil gjøre det 
selv. Legge fram ett 
og ett plagg i 
innlæringsfasen.

Lære seg hvilke klær 
man tar på til diverse 
værtyper.

Har med klær og sko 
som er tilpasset 
årstiden. Ha godt 
med skifteklær i 
kurven.

Hjelpe barnet å finne 
frem til rett type 
klær.

Lære seg å legge klær 
tilbake i hylle, på 
knagg og sette sko på 
rett plass.

La barna kle av seg 
selv når de kommer 
til barnehagen.

Veilede barnet. 
Sende inn få barn i 
gangen, slik at det 
ikke blir kaos. 

Legge fram det 
barnet skal ha på seg 
ute.

Mål for aktiviteter som skjer hver dag

Vi som jobber i barnehagen har et mål for hver aktivitet som skjer i hverdagen.

Disse er noen av de faste  hverdagssituasjoner i barnehagen. Her får dere en 
oversikt hva som er målet og forventningene til dere og oss.



Samling

Mål Forventninger til personalet

Deler opp barnegruppen, små og store 
hver for seg. 

Tilstedeværende og godt forberedte 
voksne.

Samlingspunkt i garderoben, der barna 
må sitte rolig over en stund.

Deltakende voksne.

Kunne formidle beskjeder der alle er 
samlet.

Engasjerende voksne.

Vente på tur

Ta hensyn til hverandre.

Lære seg sanger, rim, regler og eventyr.

Frilek ute

Mål Forventninger til 
foreldre

Forventninger til 
personalet

Være allsidig, å kunne 
holde på med flere 
aktiviteter.

Klær og sko må være 
funksjonelt, slik at 
barna kan utfolde 
seg. 

Se alle barna.

Alle barna skal ha 
noen å leke med.

La barna leke ute. Delta i leken om 
nødvendig.

Finne på aktiviteter
selv. Ikke være 
avhengig av at de 
ansatte skal starte 
leken hele tiden.

La barna leke 
selvstendig ute.

Start en lek om 
nødvendig.

Gi barna opplevelser 
som inspirerer til lek.

Gi barna inspirasjon 
til lek.

La barnet komme 
med forslag til 
aktivitet.



Frilek inne

Mål Forventninger til personalet.

Lære seg allsidig lek. Være tilstede der barna er.

Lære seg lekereglene. Se til at alle er inkludert i lek.

Lære seg sosial kompetanse. Veilede barna som trenger det. 

Lære seg å holde fokus på leken, og
kunne bli i leken over en stund.

Legge til rette for lek.

Lære seg et akseptabelt lydnivå. Være med i leker og aktiviteter der 
det trenges.

Henting

Mål Forventninger til 
foreldre.

Forventninger til 
personalet.

At barnet skal få en 
positiv slutt på dagen.

Hente barnet innen 
stengetid.

Hilse på foreldrene.

Barnet og den ansatte 
forteller litt om dagen til 
foreldrene.

Ta seg tid til barnet og 
lytte på tilbakemeldinger 
fra personalet.

Se barnet og foreldrene. 

Barnet lærer seg å rydde 
når leken avsluttes.

Veilede barnet til å 
rydde.

Fortelle sammen med 
barnet om dagen. 

Formidler beskjeder. Ta med skitne og våte 
klær hjem.

Ta seg tid til foreldrene.

Ta med alt hjem når det 
er helg. (Ikke i kurv)

Si hade til hver enkelt slik 
at de føler seg 
velkommen igjen. 



Barns medvirkning

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, jf. 
Barnehageloven paragraf 1 og 3, Grunnloven paragraf 104 
og FNs barnekonvensjon art 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få 
mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 
barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få 
innflytelse på det som skjer i barnehagen. (Rammeplan for 
barnehagen)

I påfølgende årshjul er det beskrevet de planlagte temaene 
for hele året. Det er forskjellige forslag til aktiviteter, og  
temaene er ikke fastlåst. Dette på grunn av barns 
medvirkning og barns rett til å påvirke barnehagens daglige 
virksomhet. Vi har en ramme for aktiviteter og temaer, men 
følger barns interesse og kan endre månedens aktiviteter 
etter hva barna er opptatt av. Vi oppfordrer foreldrene til å 
lese månedsplanene og evalueringene nøye for å se hva 
barna har fått erfaring med i måneden som har gått.



Måned Tema Forslag til aktiviteter i 

hverdagssituasjoner, samlinger og 

klubber:
August Tilvenning og vennskap - Vi blir kjent og trygg på hverandre. 

- Legge til rette for lek og vennskap

- Lage vennskapsbilde med hendene.

September Tilvenning og vennskap.

Høst

Brannvern

- Hva er en venn? Har alle en venn?

- Hvordan skal vi være mot hverandre?

- Hva gjør vi hvis noen er alene?

- Lese boka «Mathias er alene».

- Fantorangen «vil du være vennen min».

- Turer i skogen.

- Hva skjer med trærne/bladene om høsten? 

hvilke farger har de? 

- Samle sammen blader i skogen, presse 

dem, lage bladtrykk, lage høstbilde.

- Vanja og Eldar eget opplegg.

- 2 brannøvelser

- Fortelling: «Brannen i løvetannveien»

- Hva gjør vi når alarmen går? hva gjør vi om 

det blir mye røyk?, alternative 

rømningsveier osv.

- Mørkt rom, barna får krype under et teppe 

(vi leker det er røyken).

Årshjul 2019/20:



Måned Tema Forslag til aktiviteter i hverdagssituasjoner, 

samlinger og klubber:
Oktober Kroppen og følelser

Foreldresamtaler (valgfritt) eller barnehagen

innkaller

- Bøker om kroppen: «Alle har en bakside», 

«Kroppen», «Hva er følelser», «Rett eller 

galt».

- Nevne alle kroppsdeler

- Vi er forskjellige

- Litt fakta om kroppen

- Sanger som: «buggi, buggi…», «hendene på 

hodet», «hode, skulder kne og tå», «jeg har to 

øyne», «lille Hasse hare hadde flue på sin 

nese..», « Er du veldig gla å vet det», 

«tommelfinger», « alle barna tramper, 

hopper, klapper».

- «10 små vennebøker»

- Nelly og Hamza

- Vise ansikt/mimikk med ulike følelser/snakke 

om ulike følelser som: glad, trist, redd, 

overrasket, forelsket, sjenert, sint osv.

- Gode følelser/vonde følelser.

- Hvordan sette grenser for seg selv på en 

akseptabel måte?

- Hva skal jeg gjøre når jeg blir sint og lei meg?

- Jeg bestemmer over min kropp.

- Røde og grønne tanker



Måned Tema Forslag til aktiviteter i 

hverdagssituasjoner, samlinger og 

klubber:
November Mørketid og troll/Stallo

Juleforberedelser

- Lage lyslykter

- Husk å be foreldre om å fjerne etiketter fra 

glassene før levering 

- Mørketidsfest ca. 19 eller 21. november.

- Lage troll av stein.

- Lage troll- grøt. Melken byttes ut med saft, 

her har det vært trollerier…

- Hvor blir det av sola? Hva kan vi gjøre i 

mørketiden?

- Lage trollhule.

- Sanger og eventyr. For eksempel. «Hokus og 

Pokus», «Lurvelegg», «Oppe på fjellet der 

bor det 3 trolle», «Bukkene Bruse», 

«Askeladden som kappåt med trollet», 

«Trollet som skulle koke seg suppe» osv.

- Kommer Trulle og Trall?

- Se film

- Lage steintroll.

- Apper med «Nordlysbarna og Stallo».

- Gå i skogen å se etter trollspor, store steiner 

som har blitt til troll.

- Lage trollspor i barnehagen.



Måned Tema Forslag til aktiviteter i 

hverdagssituasjoner, samlinger og 

klubber:
Desember Jul og advent

(ikke klubber denne måneden).

- Hver mandag eller fredag har vi 

adventsstund på morgenen. Førskolebarna 

øver på å tenne lys.

- 1.desember pynter vi juletre og resten av 

avdelinga.

- Gå å lete etter julenissen.

- Adventskalender: Hver dag trekkes et barn 

som får henge bilde i vinduet for eksempel 

bilde av 

pepperkakehus den dagen det skal pyntes 

osv. eller ordne skjegg på julenissen. (En 

bomullsdott for hver dag).

De små pynter hjerter med klistremerker 

(henges i vinduet) eller skjegg på 

julenissen.

- Nissehistorier og julesanger.

- Bake pepperkaker, kakemenn og 

lussekatter.

- Pynte pepperkakehus.

- I samlingstundene øver vi på sangen som 

skal synges i kapellet på mestervik. («Nå 

tenner vi det første lys» eller «tenn lys».)



Måned Tema Forslag til aktiviteter i 

hverdagssituasjoner, samlinger og 

klubber:
Desember Jul og advent

(ikke klubber denne måneden).

- Kapell besøk. (Vi har loddtrekning blant 

førskolebarna om hvem som tenner lys i 

kapellet.) Det er 3 barn fra hver bhg. Som 

tenner hvert sitt lys.

- Nissefest med nissemarsj til Kanstad 

Mekaniske rundt kl. 11.00. vi synger på 

låven sitter nissen og musevisa. Barna kan 

ha nisselue på seg.

- Vi feirer Lucia med lussekatter.

Luciatog med luciasangen i barnehagen, 

boligfeltet eller Malangstun. Hvis det blir 

Malangstun avtaler vi med skrållan hva vi 

tar med (lussekatter, pepperkaker, 

kakemenn osv.) Ringe Malangstun å 

avtale klokkeslett.

- Julelunsj/julebord for barna. Noen av 

foreldrene som kan lage til?

- Julekino.

- Juleavslutning på en torsdag(dette pga. 

skolene har sin avslutning på en fredag.)

Juleavslutningen er i regi av foreldrene, 

det er lurt å 

starte juleavslutningen kl. 14.00- 16.00     

Foreldrene må selv sørge for opprydding. 

Ordne nisse.



Måned Tema Forslag til aktiviteter i 

hverdagssituasjoner, samlinger og 

klubber:
Januar Sola

Oppstart Forut??

Førstehjelp

- Solfest

- Bake «solboller» (vanlige boller med 

vaniljefyll)

- Synge solsanger

- Lære litt om sola

- Eventyret om «solringen»

- Fortellingen om «hvem er sterkest av 

Nordavinden og sola». Førskolebarna 

fremfører for de andre barna.

- Lage solbilder.

- Lage solbilder som vi gir bort til Kanstad 

mekaniske, Coop Marked og 2 til 

Malangstun). Førskolebarna leverer 

disse.

- Henry førstehjelpsdukke. Eget opplegg.

(2-3 tema hver samling/klubb).



Måned Tema Forslag til aktiviteter i 

hverdagssituasjoner, samlinger og 

klubber:

Februar Samisk kultur  - Samefolkets dag 6. februar.

- Lære litt om samisk kultur

- Ta med klær/ting/utstyr som er typisk 

samisk.

- Historien om samejenta Biret, reinen og 

Stalloen. 

- Solringen

- Andre samiske eventyr i tradisjoner-

permen

- Apper «Nordlysbarna» og «Gutten og 

Stalloen».

- Se film



Måned Tema Forslag til aktiviteter i 

hverdagssituasjoner, samlinger og 

klubber:

Mars Brannvern

Fysisk helse

- Vanja og Eldar

- Historie «Brannen i løvetannveien»

- Besøk av brannbil

- 2 brannøvelser

- Hva gjør vi når alarmen går? hva gjør vi 

om det blir mye røyk?, alternative 

rømningsveier osv.

- Turer i gymsal

- Skogsturer

- Fokus på god helse, aktivitet, mat

- Hinderløype



Måned Tema Forslag til aktiviteter i 

hverdagssituasjoner, samlinger og 

klubber:

April Påske

- Påskefrokost for barna.

- egg i barnehagen med godteri.

- Sangleker og eventyr. «en liten kylling i 

egget lå», historien om «regnbueegget», 

historien om «påskeharen».

- Formingsaktiviteter (påskepynt)

- Plante karsefrø. (avklipt melkekartong 

eller eggeskall, kindereggetui



Måned Tema Forslag til aktiviteter i hverdagssituasjoner, 

samlinger og klubber:

Mai Foreldresamtaler 

17.mai

Fjæra og fisk

Alle med skjema (alle med på planlegging)

Ped/fag leder utfører foreldresamtalene.

- Hvorfor feirer vi 17.mai?

- Vi øver på nasjonalsangen og andre mai 

sanger.

- Vi øver på å gå i 17.mai tog og bære 

barnehagefanen/flagg i boligfeltet. Vi roper 

høyt HURRA!!

- Formingsaktiviteter knyttet til 17. mai for 

eksempel male/tegne/annet formingsmatriell

til å lage det norske flagg.

- 17. mai aktiviteter for eksempel «isfiske», 

hoppe i sekk, kaste ball på brusbokser, potet 

på skje osv.

- Fjæraturer

- Får vi tak i levende fisk/ål/sjøstjerne osv.  

- Hva finner vi i fjæra?

- Lage fjæraskattekiste. 

- Lage akvarium i klubber.

- Fargelegge/lage fisker. For eksempel                                                                                   

papptallerkener, kopi, lage selv.   

- Lære om torsk og sei

- Fisker på golvet (kontaktpapir over).

- Se film om fisker



Måned Tema Forslag til aktiviteter i hverdagssituasjoner, 

samlinger og klubber:

Juni Insekter

Karneval

Sjørøverdag

- Samme tema hele måneden. Vi lærer om de 

mest kjente insektene.

- Vi leter etter insekter i barnehagen og skogen.

- Ipad

- Bruke forstørrelsesglassene.

- Tegner, farger, lager insekter av doruller, 

piperensere osv.

- 1 karnevalsdag, 

- barna kommer utkledt i barnehagen.

- Hvis været er bra blir vi ute. 

- Vi tilbyr ansiktsmaling til de som ønsker det. 

- Pinjata, lages av silkepapir, 

twist/melkesjokolade inni. Barna får hver sin 

tur til å slå. (De minste starter)

- Sambamusikk

- Samling der vi synger til hvert av barna. 

- 1 sjørøverdag. 

- Gjemmer skattekiste med godteri i bhg. eller 

skogen.

- Lage skattekart

- Lage sjørøverkikkerter

- Kaptein Sabeltann musikk


