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Kontaktinformasjon 
Avdelingene  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jønningheia barnehage består av to fløyer 
Stor Fløy: Maur, Ekorn og Hare, barn i alderen 3-6 år 
Liten Fløy: Svale og Vipe og Måltrost har barn i alderen 0-3 år.  
 
Fløyene samarbeider for å utvikle et best mulig tilbud til alle barna i barnehagen. De tre 
avdelingene på liten fløy har samdrift fra kl. 07.15 til ca. kl. 08.30. Da spises det frokost på 
Svale og det er lek inne på Vipe. På stor fløy er frokosten avdelingsvis. Den begynner kl. 
07.15 og slutter 08.30. Avdelingene på stor fløy har litt samdrift om ettermiddagen. Hver 
avdeling på begge fløyene har egne tur - og kjøkken dager. Mange rutiner er like på liten 
og stor fløy. Her er en oversikt: 
 
Åpningstider  
07.15 – 16.30. Personalet går i vaktsystem, der det er tettest voksendekning mellom 09.45 
og 13.30. 
 
Mat 
Frokost: 07.15 -08.30. Barna må ha med mat til frokost. Lunsj ca. kl. 11.00. Vi server 
brødmat med helt vanlig pålegg. En dag i uken har vi kjøkken dag. Da lager vi et varmt 
måltid eller baker. Ca. kl. 14.00 har vi frukt måltid. Vi server også knekkebrød, brød eller 
yoghurt til dette måltidet.  
 
Sykdom 
Syke barn har det best hjemme. Dette er viktig også for å redusere smitte. Vi 
ønsker at dere gir beskjed dersom barnet er syk og holdes hjemme. Ta en 
telefon eller send melding til avdelingen.  
 

Ferie 
Barnehagene har åpent 11 måneder og 2 uker. Vi har stengt de to 
midterste ukene i juli. Barna må ha minst fem uker ferie i løpet av 
barnehageåret. Tre uker må tas sammenhengende i juli. Det betyr at 
alle barn må avvikle ferie de to midterste i juli og en uke før eller en 
uke etter disse. Planleggingsdagene kan regnes som ferie. Den femte 
uken kan tas når som helst i løpet av barnehageåret og den kan deles 
opp. Vi ønsker beskjed når dere planlegger ferie. 
 

 

Stor fløy: 

Hare 
Tlf: 954 57 306 

Maur 
Tlf: 950 68 995 

Ekorn 
Tlf: 954 58 655 

Liten fløy: 

Svale 
Tlf: 954 54 094  

Vipe 
Tlf: 954 09 994 

Måltrost 
Tlf: 468 91 183 
 
 



Klær 
I barnehagen er vi ute uansett vær. Barna må derfor ha med seg gode klær etter vær, 
vind og årstid. De må også ha to ekstra skift liggende i skiftekurven sin. Det er foresatte sitt 
ansvar å sjekke at det alltid er et skift i kurven. Husk å merke klær med navn, så er det 
lettere å finne frem til rette eier.  
 
Bursdagsfeiring  
På barnets bursdag skal barnet oppleve å være i sentrum for alles 
positive oppmerksomhet. Vi henger opp plakat med navnet til 
barnet og hvor gammelt det blir på inngangsdøren og flagg på 
utsiden av barnehagen. Vi har bursdags samling der barnet får være 
i sentrum og bestemme litt hva som skal skje i samlingen.  
 
Tur 
Når tilvenningen er over går avdelingene tur en dag i uken. Ved sykdom kan det pga. 
sikkerhet hende at turen må utgå. 
 
Informasjon 
Info til foresatte vil hovedsakelig bli gitt ved levering og henting og på e-post. Det henger 
dagrapport for hver avdeling ute i grovgarderobene. Månedsbrev blir sendt ut på e-post. 
Info vil også komme opp på infoskjermene som henger i garderobene på liten og stor fløy. 
Det er viktig at dere leser informasjonen som blir gitt. Spør personalet dersom det er 
informasjon dere savner eller ønsker mer av. 
 
Brukermedvirkning  
Foresatte har mulighet til medvirkning gjennom foreldrenes samarbeidsutvalg (SU), 
barnehagens arbeidsutvalg (AU), ved å svare på barnehagens brukerundersøkelse og ved 
daglig kontakt. Man kan ta kontakt med foreldrerepresentantene i de to organer, 
personalet på deres fløy, fagutvikler eller styrer dersom dere har innspill. Det henger en 
postkasse i grovgarderoben på hver fløy der dere kan legge ønsker, tilbakemeldinger, ros, 
saker til SU og forslag til endringer. Vi ønsker å ha en åpen dialog og oppfordrer derfor til 
at dere skriver under med navn på disse henvendelsene. 
 
Barnehagens forventninger til foresatte 
At du/dere er kjent med vedtekter og rutiner i kommunen og barnehagen. 
At du/dere respekterer barnehagens åpningstid, ferieordning og oppholdstid. 
At du/dere sørger for at barnet ditt har klær til aktiv lek ute og inne.  
At du/dere hjelper oss å holde orden i garderobene. 
At du/dere gir beskjed dersom barnet ditt er syk eller har fri. 
At du/dere gir oss tilbakemeldinger når dere har noe på hjertet. 
At du/dere følger med på info og er løpende oppdatert om det 
som skjer i barnehagen. 
At du/dere deltar på dugnad, samtaler og møter. 
At du/dere kommer presis til møter og samtaler. 
At de foresatte som ikke bor sammen, likevel er innforstått med at 
dere kommer på felles samtaler og møter. 
At du/dere bruker deres mulighet for brukermedvirkning og svarer 
på barnehagens brukerundersøkelse. 
At du/dere betaler plassen innen fristen. 
At plassen sies opp skriftlig dersom barnet skal slutte i barnehagen.  
 
 
 



Planleggingsdager 
Dato Tema Sted 
Torsdag 15 august 2019 Lek + halv dag på kurs Jønningheia barnehage 

/Vitenfabrikken 
Fredag 16 august 2019 Lek Jønningheia barnehage 
Fredag 15 november 2019 Organisering av rom Jønningheia barnehage 
Tirsdag 14 april 2020 Uteleken Begge barnehager 
Fredag 22 mai 2020  Lek og LEAN Begge barnehager 

 
Dagsrytmen:  
Dette er en oversikt over dagen i barnehagen.  Den vil variere litt fra dag til dag og fra 
avdeling til avdeling.  Aktivitetene starter ca. kl. 09.00.  Flott om alle kan komme til dette 
klokkeslettet.  Dersom dere er sene en dag, send melding til avdelingene. 
 
Liten fløy 
Tid Aktivitet 
07.15 Barnehagen åpner 
07.15 - 08.30 Frokost 
08.30 Lek/aktivitet inne eller ute 
10.30 Samling 
10.45 – 11.15 Lunsj 
11.15 Sovetid /Lek og aktiviteter inne eller ute 
14.00 – 14.30 Fruktmåltid 
14.30 Lek/aktivitet inne eller ute 
16.30 Barnehagen stenger 

 
Stor fløy  
Tid Aktivitet 
07.15 Barnehagen åpner 
07.15 – 08.30 Frokost 
08.30 Lek/aktivitet inne 
10.30 Samling 
11.00 – 11.30 Lunsj 
11.30 Lek/aktiviteter inne eller ute 
14.00 – 14.30 Fruktmåltid 
14.30 Lek/aktivitet inne eller ute 
16.30 Barnehagen stenger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lek 
Barnehagen skal være en arena for lek, danning og læring.  Leken har verdi i seg selv og er 
en viktig del av barnekulturen.  Å få venner og leke er grunnlaget for barns trivsel i «Lov 
om barnehagen» og «Rammeplan for barnehagen» fremsettes et helhetlig læringssyn.  
Utvikling og læring er to sider av samme sak.  Læring er å skape mening.  Dette foregår i 
det daglige samspillet mellom mennesker og miljø og er nært sammenvevd med lek og 
omsorg. 

Digitale verktøy   
Ifølge rammeplanen for barnehage bør barna i barnehagen få 
oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, 
kommunikasjon og kunnskap. Her i barnehagen har vi flere 
forskjellige digitale verktøy. Vi ønsker at i barnehagen skal bruk 
av digitale verktøy handle om læringsprosesser. Det er vi 
opptatt av når vil for eksempel kjøper apper. Alle avdelingene 
har kamera og Ipad. På fellesrommet har vi en Smart Board og 
en projektor. Hver fløy har en liten bærbar projektor som kan brukes sammen med Ipad.  
 
Språktrappa 
Gir kunnskap om barns språkutvikling. Inneholder en ide bank med tema. Temaene er 
knyttet opp mot årstider, tradisjoner, antall, rom og form og meg selv.  Den gir råd og 
veiledning om hvordan vi presenterer dette for de ulike aldersgruppene.  
 



Kartleggingsverktøy 
Observasjon av enkelt barn og av gruppe av barn foregår 
kontinuerlig i barnehagen. På bakgrunn av dette utformes 
opplegg og tiltak som skal støtte en positiv utvikling av så vel 
enkelt barn som grupper av barn. Hvis vi ser at barnets adferd og 
utvikling avviker fra normalutvikling, foretas grundig observasjon 
og kartlegging. Vi bruker egne skjema for dette. Dette skjer bare 
der vi har foreldrenes samtykke. Observasjonene og 
kartleggingene oppbevares da i barnets mappe.  
 

Vi har også tatt i bruk Kari Pape sitt fargeskjema. Denne gangen er det de 
vokse som skal kartlegge sin holdning til et enkelt barn. Metoden går kort 
sagt ut på å sette farge på barna. Formålet er å sikre at alle barna i 
barnehagen har tilknytning til og blir sett av en voksen.  
 

I noen tilfeller samarbeider vi med TI-veiledere fra PPT i kommunen. De er 
spesialpedagoger som kan bidra med råd og veiledning i forhold organisering, voksenrollen, 
barnegruppen og enkeltbarn. Andre samarbeidspartnere kan være helsesøster, PPT, BUP, 
barnevernet. Samarbeid med eksterne instanser skjer alltid i samråd med foreldrene. Vi har 
taushetsplikt. 
 
Barnehagens tradisjoner: 
Sett av tid allerede nå, dato finner dere i kalenderdelen.  Barna synes det er stas når 
foreldrene deltar på arrangement i barnehagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ser frem til et godt samarbeid med dere. Velkommen som foresatt i Jønningheia 
barnehage☺. 
 
 
 

 

 

 

 
 

• Foreldremøte høst 

• Bli kjent samtaler nye foreldre 

• Foreldresamtaler  

• FN dag i oktober (AU har ansvar for maten) 

• Lucia markering 

• Juleavslutning (AU har ansvaret) 

• Sommerfest (AU har ansvaret) 

• Avslutning førskolegruppen 

 



August 
Tema: Dyr 
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1. 2. 
 
 
 
 

3. 

32 5. 6. 
 
 
 

7. 
 
 
 
 

8. 9. 

33 12. 
 
 
 

13. 14. 
 
 
 
 

15. 
Planleggingsdag. 
Barnehagen er 
stengt. 

16. 
Planleggingsdag. 
Barnehagen er 
stengt.  

34 19. 20. 
 
 
 

21. 
 
 
 
 

22. 23. 

35 26. 27. 
 
 
 

28. 
 
 
 
 

29. 30. 

 
 

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. 

Dyrelyder.  
Navn på dyr. 
Forskjellige dyr i 
vannet og på 
land.  
Fortelle/lese om 
dyr.   
Synge sanger om 
dyr. 
Dyrelotto 
Puslespill m/dyr 
 
 

Leke dyr.  
Lytte til 
dyrelyder.  
Mime dyr.  
Hvordan går 
dyr?   
Hva spiser 
dyr? 
 

Male/ tegne 
dyr.   
Lage 
pinne/kongle 
eller steindyr. 
Lage 
«dyresymfoni» 
med dyrelyder 

Bli kjent 
med ulike 
dyr.  
Lete/grave 
etter mark 
og smådyr.  
Bruke 
kongler, 
pinner og 
stein som 
dyr. 

Bukkene 
bruse - 
liten, 
mellom og 
stor. 
Eventuelt 
andre 
eventyr. 
Hvor 
mange 
føtter har 
dyrene? 

Mate ender.  
Har vi mat 
til alle dyr? 
Finne 
dyrespor 
som spor, 
gnagde 
kongler 
eller 
dyrebæsj. 

Bondegården    
dyrene sitt 
samfunn.  
Ormaskogen, 
hvilke dyr 
finnes der? 
Jungelen 
Havet                  



September 
Tema: Dyr 
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3. 4. 5. 6. 

37 9. 
 
 
 
 

10. 11. 12. 13. 

38 16. 
 
 
 
 

17. 18. 19. 20. 

39 23. 
 
 
 
 

24. 25. 26. 27. 
Eventyrstien 

40 30. 
 
 
 
 

    

 
 
 

 

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. 

Dyrelyder.  
Navn på dyr. 
Forskjellige dyr i 
vannet og på 
land.  
Fortelle/lese om 
dyr.   
Synge sanger om 
dyr. 
Dyrelotto 
Puslespill m/dyr 
 
 

Leke dyr.  
Lytte til 
dyrelyder.  
Mime dyr.  
Hvordan går 
dyr?   
Hva spiser 
dyr? 
 

Male/ tegne 
dyr.   
Lage 
pinne/kongle 
eller steindyr. 
Lage 
«dyresymfoni» 
med dyrelyder 

Bli kjent 
med ulike 
dyr.  
Lete/grave 
etter mark 
og smådyr.  
Bruke 
kongler, 
pinner og 
stein som 
dyr. 

Bukkene 
bruse - liten, 
mellom og 
stor. 
Eventuelt 
andre 
eventyr. 
Hvor 
mange 
føtter har 
dyrene? 

Mate ender.  
Har vi mat 
til alle dyr? 
Finne 
dyrespor 
som spor, 
gnagde 
kongler 
eller 
dyrebæsj. 

Bondegården    
dyrene sitt 
samfunn.  
Ormaskogen, 
hvilke dyr 
finnes der? 
Jungelen 
Havet                  



Oktober 
Tema: Bevegelse 
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1. 2. 3. 4. 

41 
Vinter-
ferie 

7. 
 
 
 
 

8. 9. 10. 11. 

42 14. 
 
 
 
 

15. 16. 17. 18. 

43 21. 
 
 
 
 

22. 
 

23. 
 

24. 
FN-dagen 

25. 

44 28. 
 
 
 
 

29. 30. 31.  

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. 

Drama/ 
dramatisering.  
Klappe rytmer. 
Titt-tei lek.   
Flasketuten 
peker på.   
Rim og regler 
Sang med 
bevegelse.  
Sangleker 
 
 
 
 

Hinderløype. 
Uteleker eks. 
hermegåsa, 
kongen 
befaler,   
123 rødt lys,  
og hoppe tau.   
Gå på tur.   
Lære om 
kroppen – 
ulike typer 
bevegelse: 

Musikk 
samling.  
Snekker-
verksted.  
Spille 
instrumenter.  
Karneval.  
Drama/teater 
og dans.  

Være ute, 
erfare ulike 
årstider.  
Sortere 
søppel, rydde 
i skogen.   
Lek med 
vann, 
eksperimenter 
Gå tur i 
skogen i ulikt 
terreng.  
Bruke 
storskjerm, 
eks vise alle 
med sangen. 

Bruke  
kroppen 
til å  
lage former.  
Bruke  
treklosser  
i ulike  
størrelser  
og antall.  
Tellesanger 
/regler.  
Sortere.  
Spille spill 

Alle får 
være med, 
eks 
regelleker 
og  
Formings-
aktiviteter 

Gå på 
besøk/tur til 
barna i 
gruppa.  Gå 
på tur i 
nærmiljøet – 
Giskehallen, 
stadion, 
vitenfabrikken 
og butikken. 
Lek på 
uteområdet.   



November 
Tema: Bevegelse 

 
 
 

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. 

Drama/ 
dramatisering.  
Klappe rytmer. 
Titt-tei lek.   
Flasketuten 
peker på.   
Rim og regler 
Sang med 
bevegelse.  
Sangleker 
 
 
 
 

Hinderløype. 
Uteleker eks. 
hermegåsa, 
kongen 
befaler,   
123 rødt lys,  
og hoppe tau.   
Gå på tur.   
Lære om 
kroppen – 
ulike typer 
bevegelse: 

Musikk 
samling.  
Snekker-
verksted.  
Spille 
instrumenter.  
Karneval.  
Drama/teater 
og dans.  

Være ute, 
erfare ulike 
årstider.  
Sortere 
søppel, rydde 
i skogen.   
Lek med 
vann, 
eksperimenter 
Gå tur i 
skogen i ulikt 
terreng.  
Bruke 
storskjerm, 
eks vise alle 
med sangen. 

Bruke  
kroppen 
til å  
lage former.  
Bruke  
treklosser  
i ulike  
størrelser  
og antall.  
Tellesanger 
/regler.  
Sortere.  
Spille spill 

Alle får 
være med, 
eks 
regelleker 
og  
Formings-
aktiviteter 

Gå på 
besøk/tur til 
barna i 
gruppa.  Gå 
på tur i 
nærmiljøet – 
Giskehallen, 
stadion, 
vitenfabrikken 
og butikken. 
Lek på 
uteområdet.   
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   1. 

45 4. 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 

46 11. 
 
 
 
 

12. 13. 
 

14. 15. 
Planleggingsdag 
Barnehagen er 
stengt. 

47 18. 
 
 
 
 

19. 20. 21. 22. 
 

48 25. 
 

 

26. 
 
 
 
 

27. 28. 29. 



Desember 
Tema: Jul 

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. 

Julesanger. 
Historier om jul. 
 
 
 
 
 

Julebord for 
barn. 
Bake 
julekaker. 

Lucia 
markering 
Nissefest 
Lage 
julegaver. 
Lage 
julepynt 

Pynte juletre 
i skogen. 
 
 

Trekke 
kalender-
telle. 
Telle 
dagene ned 
til jul. 

Hvorfor 
feire vi jul? 

Se på julepynt 
i Langgata. 
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49 2. 

Adventsamling 
2. 4. 5. 6. 

Nissefest  

50 9. 
Adventsamling 
 

 

10. 11. 12. 
 

13. 
Lucia markering 

51 16. 
Adventsamling 

 
 

17. 18. 
 

19. 20. 

52 23. 
Adventsamling 

24. 
Julaften. 
Barnehagen er 
stengt. 

25. 
1. juledag. 
Barnehagen er 
stengt. 
 

26.  
2. juledag. 
Barnehagen er 
stengt. 

27. 

1 30. 
 
 
 

31. 
Nyttårsaften. 
Barnehagen er 
stengt. 
 

   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjLn7nq0sDiAhXBxIsKHRVTDy0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.risavis.net%2Fnisse%2F&psig=AOvVaw3uCaNh53tAQ9JNJEwGFpii&ust=1559216099305081


Januar 
Tema: Drama 

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. 

Dramatisere 
eventyr,  
rim/ regler og 
sanger eks det 
satt to katter på 
et bord.  
Dramatisere 
hverdags-
situasjoner, sagn, 
sang og musikk, 
lokale sanger 
(Tore Tang) 
Samlingsstund 
 
 
 
 

Dramatisere 
eventyr ute, 
sangleker, 
dukketeater, 
skyggeteater.  
Avdelinger 
dramatiserer 
for 
hverandre 
for eksempel 
eventyr, dans 
Fugledansen 
el.l 

Lage rom i 
rommet.   
Karneval.  
Voksne 
dramatiserer 
for barna, 
Utklednings-
klær, 
kulturelle  
tilbud f.eks. 
kulturskolen, 
musikk-
instrumenter 
(land-art)  
De store 
barna 
dramatiserer 
for de små. 

Lage 
eventyrfigurer 
av sand/snø.  
Eventyr i 
mulithuset. 
Pynte gjerde 
med 
eventyrfigurer 
eller 
instrumenter 
Bilder, 
lysbilder, IKT, 
bruke 
kamera og 
IPad til foto. 

Telling, 
preposisjoner, 
måling, 
sortering, og 
problem-
løsning.  
Bruke esker, 
former og 
musikk-
eventyr. 

Konfliktløsing, 
dramatisere 
gode 
lekesituasjoner.  
Sette ord på 
hva som er  
snilt.   
Snakke som 
følelser eks 
Fantorangen 
videoer, 
vennskap, 
vennskaps-
bøker.  
Påskereven. 
(Jønningheia 
fenomen) 
Nissestreker. 

Dramatisere 
eventyr  
i skogen.   
Lytte til  
lyder i 
naturen/ 
nærmiljø.  
Lytt til kråker 
i trær.  Finne 
ting i skogen 
man kan 
bruke i 
dramatisering 
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 1. 

1. nyttårsdag 
Barnehagen er 
stengt. 
 

2. 3. 

2 6. 
 
 
 
 

7. 8. 9. 10. 

3 13. 
 
 
 
 

14. 15. 16. 17. 

4 20. 
 

21. 22. 23. 24. 
 
 
 
 

5 27. 
 
 
 

28. 29. 31.  



Februar 
Tema: Drama 

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. 

Dramatisere 
eventyr,  
rim/ regler og 
sanger eks det 
satt to katter på 
et bord.  
Dramatisere 
hverdags-
situasjoner, sagn, 
sang og musikk, 
lokale sanger 
(Tore Tang) 
Samlingsstund 
 
 
 
 

Dramatisere 
eventyr ute, 
sangleker, 
dukketeater, 
skyggeteater.  
Avdelinger 
dramatiserer 
for 
hverandre 
for eksempel 
eventyr, dans 
Fugledansen 
el.l 

Lage rom i 
rommet.   
Karneval.  
Voksne 
dramatiserer 
for barna, 
Utklednings-
klær, 
kulturelle  
tilbud f.eks. 
kulturskolen, 
musikk-
instrumenter 
(land-art)  
De store 
barna 
dramatiserer 
for de små. 

Lage 
eventyrfigurer 
av sand/snø.  
Eventyr i 
mulithuset. 
Pynte gjerde 
med 
eventyrfigurer 
eller 
instrumenter 
Bilder, 
lysbilder, IKT, 
bruke 
kamera og 
IPad til foto. 

Telling, 
preposisjoner, 
måling, 
sortering, og 
problem-
løsning.  
Bruke esker, 
former og 
musikk-
eventyr. 

Konfliktløsing, 
dramatisere 
gode 
lekesituasjoner.  
Sette ord på 
hva som er  
snilt.   
Snakke som 
følelser eks 
Fantorangen 
videoer, 
vennskap, 
vennskaps-
bøker.  
Påskereven. 
(Jønningheia 
fenomen) 
Nissestreker. 

Dramatisere 
eventyr  
i skogen.   
Lytte til  
lyder i 
naturen/ 
nærmiljø.  
Lytt til kråker 
i trær.  Finne 
ting i skogen 
man kan 
bruke i 
dramatisering 

 
 

 

 
 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
6 3. 

 
4. 5. 6. 7. 

 
 
 
 

7 10. 
 

11. 12. 13. 14. 
 
 
 
 

8 17. 
 
 
 
 

18. 19. 20. 21. 
Karneval 

9 
 
Vinter-
ferie 

24. 
 

25. 26. 27. 
 
 
 
 

28 



Mars 
Tema: Transportmidler 

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. 

Bruke konkreter, 
buss, tog, båt.  
Lage billetter. 
Hvilke lyder 
lager der 
forskjellige.  
Tegne/ 
fargelegge,  
Lese bøker og 
synge sanger. 
 

Sykler, 
øvelser 
(kropp) ski, 
akebrett.  
Frakte mat 
til 
barnehagen.  
Bossbil, 
postbil, 
feiebil, 
isbilen 

Brannbil, 
politibil (lage 
fotavtrykk) 
Tegne i 
sanden.   
Play-doh.  
Stolrekke 
kan bli et 
kjøretøy 
Utklednings-
klær 

Hånd/ 
fotavtrykk.  
Bruke pinner 
etc i naturen.  
Telle røde 
biler, gule 
biler etc. på 
tur. 
Snekre/lage 
båter 

Størrelsen 
bil/buss/ 
båter. 
Former 
bil/traktor.  
Store 
hjul/små 
hjul.   
Telle 
vogner. 

Fortellinger. 
Miljøvennlige 
biler  
Hva gjør 
ambulansen? 
Forskjellige 
yrker.  
Måter å 
oppfatte 
verden på 

Transportmidler 
i kommunen.  
Trikk, båt, tog 
og buss 

 
 
  

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
10 2. 3. 4. 5. 6. 

 
 
 

11 9. 
 
 
 

10. 11. 12 13. 

12 16. 
 
 
 

17. 
 

18 19. 20. 

13 23. 
 
 
 

24. 25. 26. 27. 

14 30. 31. 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 



April 
Tema: Transportmidler 

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. 

Bruke konkreter, 
buss, tog, båt.  
Lage billetter. 
Hvilke lyder 
lager der 
forskjellige.  
Tegne/ 
fargelegge,  
Lese bøker og 
synge sanger. 
 

Sykler, 
øvelser 
(kropp) ski, 
akebrett.  
Frakte mat 
til 
barnehagen.  
Bossbil, 
postbil, 
feiebil, 
isbilen 

Brannbil, 
politibil (lage 
fotavtrykk) 
Tegne i 
sanden.   
Play-doh.  
Stolrekke 
kan bli et 
kjøretøy 
Utklednings-
klær 

Hånd/ 
fotavtrykk.  
Bruke pinner 
etc i naturen.  
Telle røde 
biler, gule 
biler etc. på 
tur. 
Snekre/lage 
båter 

Størrelsen 
bil/buss/ 
båter. 
Former 
bil/traktor.  
Store 
hjul/små 
hjul.   
Telle 
vogner. 

Fortellinger. 
Miljøvennlige 
biler  
Hva gjør 
ambulansen? 
Forskjellige 
yrker.  
Måter å 
oppfatte 
verden på 

Transportmidler 
i kommunen.  
Trikk, båt, tog 
og buss 

 
  
 
 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
14  1. 

 
 
 

2. 3. 4. 

15 
Påske-
ferie 

 

6. 
 
 
 
 

7. 8. 
Barnehagen er 
stengt 

9. 
Skjærtorsdag 
Barnehagen er 
stengt. 

10. 
Langfredag 
Barnehagen er 
stengt. 

16 13. 
2. Påskedag 
Barnehagen er 
stengt.  
 

14.  
Planleggingsdag 
Barnehagen er 
stengt. 

15. 
 

16. 
 

17. 
 

17 20. 
 

21. 
 
 
 
 

22 23. 24 

18 27. 
 
 
 

28.. 29. 30.  

 

 
 



Mai 
Tema: Vann 

 
  

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
18  

 
 
 
 

  
 

1. 
Offentlig 
høytidsdag. 
Barnehagen er 
stengt. 

2. 

19 4. 
 
 
 
 

5. 6. 7. 8. 
 
 
 

20 11. 
 
 
 

12. 13. 14. 15. 
 

21 18 
 
 
 

19. 20. 21. 
Kristi Himmel-
fartsdag 
Barnehagen er 
stengt. 

22. 
Planleggingsdag. 
Barnehagen er 
stengt. 

22 25. 
 
 
 

26. 27. 28. 
 

29. 
 

Kommunikasj

on, 

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. 

Rim og regler 

og vann. 

Lyd i vann.  

Sang, bøker 

samtale om 

vann.   

Undring. 

Bilder av 

vann, nært og 

fjernt.   

 

 

Bevegelse i 

vann.   

Hva flyter i 

vann.   

Vann ut av 

øynene.  

Såpebobler.  

Lage 

demning/lek i 

sandkasse. 

Sanse 

erfaringer.  

Bruke 

vannslange.  

Vaske leker 

sykler. 

Vann i 

kroppen. 

Maling, lek 

med farger. 

Vannbane.  

Akvarell og 

oljefarger. 

Ulike rør i 

uteleken.  

Konditor-

farge.  

 Ender 

(mattekasse) 

Hva flyter i  

vann.   

Hvem trenger 

vann?   

Hva bruker vi 

vann til.   

Måle vann. 

Ulike typer 

for 

regn/nedbør.  

Eksperimenter 

med vann.   

Vann i ulike 

former.   

Saltvann og 

ferskvann.   

Hva lever i 

vann 

Hva flyter.  

Temperatur 

på vann.  

Måle vann, 

ulike 

beholdere.  

Erfare ulike 

temperaturer 

fryse ulike 

mengder 

vann.   

Plante frø, 

fordamping, 

Veie vann 

(mattekasse) 

Ulike former 

for vann.  

Dåp, ulike 

måter å bli 

døpt på.  

Hva bruker vi 

vann til.  

Historie om 

Noah’ ark. 

Hvorfor 

regner det?  

Hva hadde 

skjedd hvis vi 

ikke hadde 

hatt vann? 

Hva brukes 

vann til? 

Vaske/ 

Oppvask-

maskin.   

Hvor finner vi 

vann.   

Noen har nok 

vann, andre 

land ikke.  

Hvordan 

forholder vi 

oss til vann, 

islagt vann   

Hvor blir 

vannet av?  

Ivar - 

vannverket 



Juni 
Tema: Vann 

 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
23 1. 

2. pinsedag 
Barnehagen  
er stengt 

2. 3. 4. 5. 

24 8. 
 

9. 
Avslutning 
førskolen 
 

10. 
 

11. 12. 
 
 
 

25 15. 
 

16. 17. 
 
 
 

18. 19. 
 
 

26 22. 
 

23. 24. 25. 26. 
 
 
 

27 29. 
 
 
 

30.    

 

 

Kommunikasj
on, 
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. 

Rim og regler 
og vann. 
Lyd i vann.  
Sang, bøker 
samtale om 
vann.   
Undring. 
Bilder av 
vann, nært 
og fjernt.   
 
 

Bevegelse i 
vann.   
Hva flyter i 
vann.   
Vann ut av 
øynene.  
Såpebobler.  
Lage 
demning/lek i 
sandkasse. 
Sanse 
erfaringer i 
Bruke 
vannslange 
ute.   
Vaske leker 
sykler. 
Vann i 
kroppen 

Maling, lek 
med farger. 
Vannbane.  
Akvarell og 
oljefarger. 
Ulike rør i 
uteleken.  
Konditor-
farge.  
 Ender 
(mattekasse) 

Hva flyter i  
vann.   
Hvem trenger 
vann?   
Hva bruker vi 
vann til.   
Måle vann. 
Ulike typer 
for 
regn/nedbør.  
Eksperimente
r med vann.   
Vann i ulike 
former.   
Saltvann og 
ferskvann.   
Hva lever i 
vann 

Hva flyter.  
Temperatur 
på vann.  
Måle vann, 
ulike 
beholdere.  
Erfare ulike 
temperaturer 
fryse ulike 
mengder 
vann.   
Plante frø, 
fordamping, 
Veie vann 
(mattekasse) 
Ulike former 
for vann 
(sprudle, 
boble) 

Dåp, ulike 
måter å bli 
døpt på.  
Hva bruker vi 
vann til.  
Historie om 
Noah’ ark. 
Hvorfor 
regner det?  
Hva hadde 
skjedd hvis vi 
ikke hadde 
hatt vann? 
Hva brukes 
vann til? 

Vaske/ 
Oppvask-
maskin.   
Hvor finner vi 
vann.   
Noen har nok 
vann, andre 
land ikke.  
Hvordan 
forholder vi 
oss til vann, 
islagt vann   
Hvor blir 
vannet av?  
Ivar - 
vannverket 



Juli 
Tema: Sommerbarnehage 

 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
27  

 
 
 

 1. 2. 3. 

28 
 

 7. 8. 9. 10. 
 
 
 

29 13. 
Barnehagen er  
stengt 
 

14. 15. 16. 17. 

30 6. 
Barnehagen er  
stengt 
 

21. 22. 23. 24. 

31 27. 28. 29. 
 
 
 

30. 31. 

 

 


