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TOLGA KOMMUNES VISJON: 
 Røtter i fortida, tro på fremtida og læring i felleskap 

 
Målsetting og kjennetegn: 

 Vi vil ha et oppvekstmiljø som gir trygge, glade, selvstendige og skapende barn. 

 
RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER 
 
Rammeplanen gir utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. 

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor disse punktene er sentrale: 

 Omsorg 

 Lek 

 Danning 

 Læring 

 Vennskap og fellesskap  

 Kommunikasjon og språk 

 Barnehagens fagområder: 

o Kommunikasjon, språk og tekst 

o Kropp, bevegelse, mat og helse 

o Kunst, kultur og kreativitet 

o Natur, miljø og teknologi 

o Antall, rom og form 

o Etikk, religion og filosofi 

o Nærmiljø og samfunn 

 

Rammeplanen finner dere ved å gå inn på: www.udir.no 

 

 

OMSORG 
 

«I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de 

har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og 

personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.» (Rammeplan for 

barnehagen, 2017). 

 

 

 
 

http://www.udir.no/
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LEK 
 

Lek er den viktigste aktiviteten i barnehagen både inne og ute gjennom hele året. 

Leken har stor betydning for barnets utvikling og sosialisering.  

«Leken skal være en arena for barns 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.» (Rammeplanen, 2017) 

I leken får barna utforske og bearbeide opplevelser. Barna velger aktiviteter etter interesse og 

ønsker. De leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger. 

Barn leker først og fremst fordi det er morsomt, og fordi leken gir og skaper mening i barns 

tilværelse. 

Personalets rolle i barns lek: 

- Å være med i lek der barn ønsker det 

- Observere og veilede barn i lek der det er behov 

- Gi barn felles erfaringer som kan føre til god lek 

- Sørge for at alle barn får delta i lek 
 

 

 
 

 

 

DANNING 
 

«Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle utrykk og handlinger 

skal verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og 

normer som er viktige for fellesskapet» Rammeplanen, 2017). 

 

LÆRING 
 

«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 undersøke, 

oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt.» (Rammeplanen, 2017). 
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VENNSKAP OG FELLESSKAP 
 

«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 

ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal 

alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med 

barn og voksne» (Rammeplanen, 2017). 

 

 
 

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 
 

«Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider 

ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, 

lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike språk og 

kommunikasjonsuttrykk. (Rammeplanen, 2017). 

 

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR PERSONALET I KNUTSHAUÅEN 

BARNEHAGE 

 
Personalets grunnholdninger til barnehagens virksomhet kommer til uttrykk i den daglige drift, i 

planlegging og utvikling. 

Derfor synes vi det er viktig for alle som har med barnehagen å gjøre at våre holdninger og vårt 

grunnsyn er formulert og kjent. 

 Vi vil at Knutshauåen barnehage skal være et trygt og godt sted å være, der alle trives, 

både barn, foreldre og personalet. 

 Vi ser på barnet som et selvstendig individ med egne tanker og meninger. 

 Barn og voksne påvirker hverandre gjensidig i et samspill. 

 Barna skal få utfordringer i forhold til egne forutsetninger, slik at de opplever mestring 

og får et positivt selvbilde. 

 Barna skal få den omsorgen de har behov for. 

 Barna skal lære samspill med andre barn og voksne. 

 Barna skal lære å ta vare på hverandre og vise omsorg. 

 Vi voksne skal møte hvert enkelt barn med nærhet, respekt og likeverd.  

 Vi vil at hverdagen skal være preget av humor, glede og kreativitet. 

 Vi voksne skal være aktive, tydelige og anerkjennende. 

 Vi legger vekt på å være mye ute. 
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ÅPNINGSTID 
 
Barnehagen er åpen fra kl.07.00- 16.30. 

 

Hvis dere kommer mye senere enn vanlig en dag, kan det være lurt å ta en telefon til barnehagen 

for å høre om vi skal noe spesielt. Hvis vi ikke er i barnehagen, skal det stå lapp på døra hvor vi 

er. Skal vi på tur skjer det mellom kl.10.00-14.00. 

Følg ellers med på månedsplanen.  

Månedsplanen får dere sendt på mail. 

    
 

Julaften er barnehagen stengt.  

Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl.12.00.  

Vi sender ut skriv med forespørsel om barna skal ha fri eller ikke før hver ferie. 

Om sommeren slår vi sammen barnehagene i Tolga sentrum. Da er vi noen uker i hver barnehage. 

Uke 30 er barnehagen stengt. 

Barna skal ha fire uker ferie i løpet av barnehageåret. Tre av disse skal være sammenhengende. 

 

         

PLANLEGGINGSDAGER 
 

Planleggingsdager hvor barnehagen er stengt, vil for barnehageåret 2019/2020 være: 

 torsdag 15.august 

 fredag 22.november    

 fredag 31.januar 

 torsdag 30.april 

 tirsdag 2.juni 
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DAGSRYTMEN    -   

NYSTUA 
 

07.00 Barnehagen åpner 

08.15- Frokost for de som ønsker det 

08.45 

09.30 Samling eller andre aktiviteter 

09.45 Lek ute  

11.30 Mat 

12.00 Stell og kviling  

14.00 Mellommåltid/frukt/grønnsaker 

15.00 Lek ute  

16.30 Barnehagen stenger 

 

DAGSRYTMEN    -   

GAMMELSTUA 
 

07.00 Barnehagen åpner 

08.15- Frokost for de som ønsker det 

08.45 

09.15 Samling eller andre aktiviteter 

10.00 Lek ute  

11.30 Mat 

12.00 Kvilestund 

12.30 Lek inne  

14.00 Mellommåltid/frukt/grønnsaker 

14.30 Lek ute  

16.30 Barnehagen stenger 

 

 
 

SAMARBEID BARNEHAGE – HJEM 
 

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, jf. barnehageloven § 1. 

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og 

barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. 

Samarbeid mellom foreldre og personale er helt avgjørende for et godt og utviklende 

barnehageopphold. 

For å gjøre barnehagedagen best mulig for hvert enkelt barn, er det en forutsetning at vi 

kjenner barnets særegenheter. Det er viktig at vi får informasjon fra dere om dette. Vi i 

barnehagen skal også gi tilbakemelding på hvordan barnet har det i barnehagen. 

 

Former for samarbeid: 

  -uformell samtale ved bringing/henting 

  -foreldremøter 

  -foreldresamtaler 

  -dugnad 

  -tilstelninger i barnehagen 

 

Vi har to foreldresamtaler i løpet av et barnehageår. En samtale om høsten og en om våren. 

Samtalene er en dialog mellom foreldre og personalet, hvor barnet settes i fokus. 

Gjensidig åpenhet og informasjon er viktig. 
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Foreldrene har ansvar for: 

 At barnet har klær og utstyr for all slags vær (støvler, regnklær, lue, votter etc.) 

 At barnet har ekstra sett med klær i barnehagen 

 Legge frem i hylla det barnet skal ha på seg av lue, votter, ull-klær etc. hver dagen 

 Legge frem tørre sokker (tynne ullsokker) i hylla i innerste garderoben hver torsdag 

da Gammelstua har turdag 

 Å gå inn i garderoben hver dag for å se om det er noen beskjeder og holde orden på 

plassen til barnet 

 Ta med klær hjem å vaske ved behov 

 Bløte klær/sko skal ikke henges i tørkeskapet om ettermiddagen, men tas med hjem 

og tørkes hjemme 

 Lukke grinda hver gang dere går igjennom den 

 Hjelpe barnet med å rydde litt når de hentes. 

 Sjuke barn er hjemme (feber, oppkast, diare etc.) husk 48 timers regel 

  

DOKUMENTASJON 
 

Dokumentasjon skal synliggjøre barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Den skal gi 

foreldre informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. 

Dokumentasjon skal også være et pedagogisk verktøy til å utvikle barnehagen. Personalet bruker 

praksisfortellinger hver uke på avdelingsmøter. Ei praksisfortelling er en hendelse fra 

barnehagehverdagen som vi reflekterer over sammen i personalgruppa. 

I Knutshauåen får hvert barn sin egen perm. Denne permen skal stå i barnehagen og samle 

informasjon om barnet, aktiviteter, hvilke tema vi har hatt, bilder og noe av barnas egne 

produkter. Når barnet begynner på skolen får de med seg permen hjem. 

Annen form for dokumentasjon er: TRAS- skjema, Alle med-skjema, digital bildeskjerm og 

foreldresamtaler. 
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LESEFRØ 
 

«Lesefrø» er et lesestimulerende prosjekt som handler om å bruke bøker i barnehagehverdagen. 

Vi har et samarbeid med biblioteket, og har en bibliotekfilial i barnehagen.  

Målet med dette er: 

 Styrke barnehagen sitt arbeid med språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 

 Skape et mer bevisst forhold til lesing blant både foreldre og personalet. 

 Etablere lesevaner hos barn og voksne både i barnehagen og i hjemmet. 

Hver avdeling har ei bokkasse med et utvalg bøker som barna og foreldrene kan låne med seg 

hjem. Disse bøkene har et lesefrø-merke på fremsiden av boka. 

Nytt av året er at bokkassene byttes ut oftere enn før, ca. annenhver måned. 

 

Låneregler: 

-Lånetida for bøkene er to uker 

-Foreldrene skriver tittelen på bøkene og datoen de er lånt,                                   

 under barnets navn i utlånspermen 

-Når bøkene leveres tilbake, noterer foreldrene returdato 

-Bøker som ikke returneres må erstattes 

 

TRAFIKKSIKKERHET KNUTSHAUÅEN BARNEHAGE 
  

Tolga kommune har blitt trafikksikker kommune, og her er det vi vektlegger i forhold til det. 

 

PERSONALET 

 Før turer ut av barnehagen går vi 

igjennom turrutiner for barnehagen 

 Alltid en voksen foran og en bak på 

tur 

 Alle må ha refleksvest utenfor 

barnehagen sitt område 

 På biltur/busstur må barna sikres i 

sete etter gjeldende regler 

 Grinda til barnehagen er alltid lukket 

 Bilen parkeres med fronten ut mot 

utkjøring 

 Bruke bilbelte 

 Bruke hjelm når vi sykler 

 Personalet er rollemodeller 

FORESATTE 

 Barna skal sikres i bil etter 

gjeldende regler 

 Foreldre og barn bruker bilbelte 

 Foreldre og barn bruker refleks 

 Foreldre og barn bruker hjelm når 

de sykler 

 Ta alltid barna sist ut og først inn i 

bilen 

 Bilen parkeres med fronten ut mot 

utkjøring, og ta med nøkkel 

 Grinda til barnehagen må lukkes hver 

gang dere går igjennom den 

 Foreldre er rollemodeller

 

BARNA 

 Skal lære enkle trafikkregler som 

fotgjengere, når vi er ute på tur 

 Skal bruke sanser og lære 

trafikkbegrep, når vi er ute på tur 

 Skal bruke sikkerhetsutstyr som 

refleks, bilsete og hjelm 

 Skal alltid ha på refleksvest utenfor 

barnehagen sitt område 
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LEKEGRUPPER 
 

Vi har organiserte lekegrupper en dag for uka på hver avdeling. Gammelstua har det på 

mandager, og Nystua på tirsdager. Vi starter lekegruppene kl.09.15 disse dagene og deler barna 

inn i grupper etter alder. Hver gruppe har sitt navn. 5-åringene: Skoggruppa, 4-åringene: 

Geitegruppa, 3-åringene: Hønegruppa, 2-åringene: Musegruppa og 1-åringene: Biegruppa. 

Tema for lekegruppene er: SOSIAL KOMPETANSE OG ROLLELEK 

Vi ønsker å sette fokus på lek, lek i samspill med andre og leke-ferdigheter hos den enkelte. 

Leke-ferdigheter kan noen ganger være avgjørende for å få delta i leken. Det å klare å leke med 

hverandre er et viktig element for senere å ha et godt samspill med andre.  

Deltagelse i lek krever at barnet har evne til å kommunisere på flere plan. Barnet må skjønne hva 

som er lek, forstå reglene for samspillet, må identifisere seg med temaet og ha evne til å delta 

sammen med andre i utviklingen av leken. (Lek på alvor, Ole F. Lillemyr, 2001) 

 

 

MATDAG 
 

Else Synnøve Tollan har sagt seg villig til å komme i barnehagen for å lage varm mat til oss en 

tirsdag for måneden. Vi kommer til å ha noe varmmat ellers også. Vår og høst bruker vi «naturens 

spiskammer» og lager mat av sesongens råvarer. 

Hver mandag serveres det havregrøt til frokost på Gammelstua. På Nystua lages det grøt til 

lunsj eller frokost en til to ganger i uka.  

Barnehagen legger vekt på å ha et sunt og variert kosthold.  

 

UTEAKTIVITETER  
 

Vi legger vekt på å være mye ute. 

Begge avdelingene er ute to ganger om 

dagen. Uteområdet i barnehagen er veldig 

variert og gir barna utfordringer og 

muligheter til mange forskjellige aktiviteter. 

Vi har en lavvo i skogkanten ovenfor kirka, 

som vi bruker mye når vi har turdag. 

Ellers bruker vi nærområdet til barnehagen 

som; Hamran, Dølmotunet, Helbladgarden, 

Gammelbrua. 

Barns fysiologiske utvikling krever at barn 

får utfolde seg og finne utfordringer så de 

får oppleve kroppslig mestring. Små barn 

lærer med kroppen. Når barn automatiserer 

ulike bevegelsesmønstre, frigjøres energi til 

annen læring. 
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KVILESTUND 
 

Kvilestund har vi på Gammelstua hver dag rett etter formiddagsmaten. 

Vi bruker lekerommet hvor alle finner sin plass, og legger seg på ett liggeunderlag med en 

pute/pledd og slapper av i 10/15 min. 

En voksen er med og vi hører på eventyr/fortelling på lydbok. 

 

På Nystua kviler de største i putekroken mens de hører på CD eller en bok. De minste kviler i 

vogner ute. 

 

DAGGRUPPE 

HELBLADGARDEN 
 

Vi har et samarbeid med Helbladgarden i 

forhold til prosjektet «Inn på tunet». 

«Inn på tunet» er tilrettelagte og 

kvalitetssikrede velferdstjenester på 

gårdsbruk. 

Det er for alle som trenger det, uavhengig 

av alder og funksjonsnivå. 

Vi er med på en besøksordning for ei 

daggruppe med eldre brukere. En mandag 

for måneden har vi et samarbeid. Vi går dit  

 

 

 

 

 

 

med ei gruppe barn på ca.6 stk., og er der en 

times tid. Vi tar med barn fra begge 

avdelingene og vi synger, snakker med dem 

og lager litt liv og røre. 

Noen ganger kommer de på besøk til oss. 

 

 

 

 

 

KULTURSKOLEBESØK 
 

I år kommer både Ingvill Aas og Berit K. Graftås for å ha musikkstund med oss.  

Det blir tirsdager kl.9.30-10.30. 
Før jul blir det i tidsrommet 15.okt. – 12.nov. 

  

FØDSELSDAGSFEIRING 
 

Vi feirer alle fødselsdager i barnehagen. Denne dagen gjør vi ekstra stas på fødselsdagsbarnet. 

Vi har samling hvor jubilanten får sitte i en spesiell fødselsdagsstol, har gullkappe og krone på 

seg, vi leser og synger. Vi har ei krone i barnehagen som alle barna får låne den dagen de har 

fødselsdag. Til formiddagsmat smører vi opp brødskiver og kjøper inn litt ekstra godt pålegg, og 

vi lager kakao. 
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DAGENS BILDE 
 

Hver dag tar vi bilder av barna i ulike aktiviteter. 

Bildeskjermen henger i garderoben hvor dere kan 

se noe av hva som har foregått i løpet av dagen. Er 

skjermen tom en dag har vi ganske enkelt ikke 

hatt tid til å ta bilder.  

 

 

 

 

 

 

SKOGGRUPPE FOR 5-ÅRINGENE 
 

Som en del av førskoleopplegget har vi skoggruppe for 5-åringene. 

Skoggruppemetoden bygger på en 3-deling. 

 Forberedelse  

Vi tar med hele gruppa på språkrommet og forbereder turen sammen med barna. Vi 

snakker om hva vi skal gjøre, hva vi må ha med på tur etc. 

Alle har en perm hvor de setter inn oppgaver vi jobber med. Det går på: meg selv, 

mønster, former, måling, tall, plassering, sortering, stavelser, rim, symboler og bokstaver. 

 Gjennomføring av turen. 

 Her har vi fokus på å styrke samhold barna imellom, gode innspill og det å ta vare på 

hverandre løftes frem og anerkjennes høyt. Det å kunne bli selvhjulpen med klær, do og å 

ta vare på egen sekk og utstyr er viktig. Gode samtaler, undring og felles erfaringer 

styrker samhold, felles læring, mestringsfølelse og trivsel.  

Vi er som regel ute i skogen fra 1 ½ til 2 timer. 

Vi går mye til lavvoen og gjør det vi har bestemt; plukke bær, se på dyrespor, tenne bål 

etc. Vi spiser maten vår der. 

 Gjenkalling. 

Når vi kommer til barnehagen igjen – går vi på språkrommet og snakker om hva vi har 

gjort på turen, hvilke opplevelser hadde vi, hva har vi sett og vi tegner og gjør oppgaver i 

permen. 

 

Vi har skoggruppe en gang pr. mnd. I år blir det på onsdager. Da tar skoggruppa med egen sekk 

hjemmefra med mat, varm/kald drikke, kopp, sitteunderlag og ekstra klær (votter, genser). 

Kristin har ansvar for denne gruppa i år. Vi kommer også til å ha fellesdager med Lyngbo, enten 

på tur, besøke hverandre, bruke gymsal/ basseng sammen. 

Vi samarbeider med Tolga skole og har en plan på overgang barnehage- skole. 

I tillegg til denne planen har Tolga skole, Lyngbo og Knutshauåen barnehage avtalt at 5-åringene 

blir invitert til 1.klasse på skola en gang i november og en gang i tidsrommet jan.-mars. 

Det kan være en invitasjon til en forestilling eller konsert. Kontaktlærer for 1.klasse og 

pedagogisk leder i barnehagene er ansvarlig for at dette blir gjennomført. 

Barnehagene har også en mer uformell kontakt med skola ved at de kan komme en tur innom når 

det passer seg slik. Det kan være for å leke ute eller spise maten der. 
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BASSENG 
 

Vi går i bassenget med de eldste barna. Det vil si – 14 årgangen. Vi kommer til å bruke bassenget 

noen ganger før jul og noen ganger etter jul. Dette opplegget er sammen med 5-åringene i Lyngbo 

og Vingelen. 

 

OVERNATTINGSTUR 
 

I månedsskifte mai/juni har vi overnattingstur med de to eldste årgangene. Det vil si de som er 

født i 2014 og 2015. Dette er selvsagt frivillig. 

 

TURDAG 
 

Begge avdelingene vil i år ha en turdag hver uke. I år blir det torsdag. 

Noen ganger har vi felles tur, og noen ganger hver for oss. Noen ganger blir de største på 

Nystua med Gammelstua på tur. 

På turdager skal skoggruppegjengen bære egen sekk som de tar med hjemmefra. Hjelp 

barna og pakke tursekken til disse dagene. I sekken tar de med matpakke, varm/kald 

drikke, kopp, sitteunderlag og ekstra klær (votter, ull/fleece genser). 

Pass på at sekken som barnet skal bære er tilpasset barnets kropp. Det bør være hofte- og 

brystbelte for optimal bærekomfort. 

 

Forventninger til foreldrene: 
Sende med funksjonelle klær og sko til all slags vær. Påse at det er nok skifteklær til enhver tid. 

(2 skift i barnehagen). 

Legg frem det du mener barnet skal ha på seg denne dagen. 

Legge frem tørre sokker (tynne ullsokker) i hylla i innerste garderoben hver torsdag. 

 

Påkledning: 
Ulltrøye og ullstillongs innerst (superundertøy hvis barnet reagerer på ull). 

Fleece eller ullgenser/-bukse som mellomlag. 

Ytterbekledningen bør bestå av en dress som tåler vær og vind, og at den skal være lett å 

bevege seg i. 

Tørre og varme barn leker best. Derfor er det viktig at barna er riktig og godt kledt. 
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KULTUR FOR LÆRING 
 

Kultur for læring er et forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av SePU (senter for praksisrettet 

utdanningsforskning) og gjelder alle barnehager og skoler i Hedmark fylke. 

Prosjektet gjelder i perioden 01.08. 2017- 30.06 2022. I barnehagene gjennomføres det 

kartleggingsundersøkelser i 2017, 2019 og 2021. Formålet med kartleggingsundersøkelsen er å få 

synliggjort områder som har betydning for barns læring og trivsel i barnehagen.  

Målet er at alle barn og unge skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og 

deltagelse i samfunns- og arbeidsliv. 

Spørreundersøkelsen blir delt ut til alle foreldre/foresatte, ansatte, ledelse og barn født i 2014 

og 2015. Pedagogisk leder svarer også på et spørreskjema for hvert barn født i 2014 og 2015. 

I Nord-Østerdalen skal alle barnehagene jobbe innenfor området «Gode rutinesituasjoner». 

Vi i Knutshauåen har valgt å jobbe med måltidet. Her vil vi se på organisering og den gode 

samtalen. 

 

INNKJØRING – BEGGE AVDELINGENE 
 

August bruker vi til innkjøring av ny barnegruppe. Barna skal bli kjent med hverandre, 

barnehagen, personalet og dagsrytmen. 

Trygghet settes i fokus både for gamle og nye barn. 

Vi bruker mye tid til individuell omsorg og støtte. 

 

TEMA – GAMMELSTUA 
 

VENNSKAP OG FELLESSKAP 
 

Mål:  
Barna skal erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn 

og voksne. 

 

Innhold og arbeidsmåter:  
Vi kommer til å jobbe direkte med dette gjennom alt som skjer i løpet av barnehagehverdagen. Vi 

går inn og veileder barna i forskjellige hendelser for å vise hva som var bra og hva de kunne gjort 

på en annen måte. Vi har samlinger i delte grupper og snakker om hvordan vi skal oppføre oss mot 

hverandre. Barna skal være med å lage regler på hvordan de vil ha det i barnehagen. Vi vil lese 

bøker om vennskap, og lage forskjellige formingsprodukter om tema. 
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PLANETENE 
 

Mål: 
Barna skal få kjennskap til planetene i solsystemet vårt. 

 

Innhold og arbeidsmåter:  
Vi ønsker å skape interesse for verdensrommet og hva som finnes der. 

Vi vil lære navnene på planetene og lage modeller av dem. Vi kommer også til å se på stjernene og 

lære oss navnet på noen stjernebilder. Vi har samlinger og formingsaktiviteter. 

 

MATTEMATIKKGLEDE 
 

Mål: 
Barna skal få utvikle forståelse for grunnleggende matematiske begreper. 

 
Innhold og arbeidsmåter:  
Vi kommer til å ta for oss antall, rom og form og jobbe spesielt med det. 

Vi ønsker å styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske 

sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer. Vi griper fatt i det barna 

interesserer seg for her og nå, har samlinger, aktiviteter og bruker appen Tella. 
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TEMA - NYSTUA 
 

KROPP OG BEVEGELSE 

 
Mål:  
Øke barns kroppsbevissthet og utvikle motoriske ferdigheter. Grovmotorisk og finmotorisk.  

 

Innhold og arbeidsmåter:  
Vi kommer til å fokusere på ulike kroppsdeler, hvilke funksjoner de har og hvor de befinner seg 

på kroppen. Ønsker å ha forskjellige sansemotoriske aktiviteter. Vi vil jobbe med fysisk 

aktivitet, sang, rim og regler, bruke snakkepakken, bøker og uttrykke oss gjennom forming. 

  

ÅRETS GANG 
 

Mål: Gi ungene kjennskap til hva som skjer i barnehagen i løpet av et år.  

 

Innhold og arbeidsmåter: 
Vi kommer til å bruke de ulike årstidene, høytider og merkedager til å fortelle om hva som skjer i 

barnehagen gjennom et år. Samt at vi skal se på hva som skjer med naturen rundt oss og dens 

utvikling fra høst – vinter –vår og sommer. Vi vil være mye ute, både på tur og ute i barnehagen, 

ha samlingsstunder hvor vi snakker om temaet, bruke bøker, ta tak i det barna interesserer seg 

for, og ha ulike formingsaktiviteter.   

 

 

 


