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Et år hvor de er de eldste barna i barnehagen  

Et år hvor barnehage, foreldre og skolen har mulighet for å skape 

forventning og glede til skolestart 

Vi ønsker å forberede barna på det som ligger foran, men like viktig å 

ivareta barna ved å gi dem utfordringer og tro på seg selv. 
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I år har vi 2 førskolegrupper; 21 førskolebarn i Postveien og 16 førskolebarn i 

Varatunhagen. Det blir 36 førskolebarn dette året til sammen. 

 

Varatunhagen: 

Kengeru -2 barn, Løve 2 barn, Leopard – 9 barn og Dingo 4 barn. Til sammen 17 

førskolebarn. 

 

Postveien: 

Muldvarp – 8 barn, Gaupe – 2 barn, Bjørn – 4 barn, Grevling – 1 barn og Bever -  

4 barn. Til sammen 19 barn. 

Førskolegruppene møtes hver torsdag fra kl. 9.30 til 14.30. I løpet av den tiden 

skal de ha inne og ute tid. Begge gruppene kommer til å gjennomføre 

førskoleopplegg i Postveien. Barna fra Varatunhagen går sammen med de som 

har ansvar for førskolen opp til Postveien.  

Vi ønsker at barna har med gode sekker til tur, vannflasker (bruke den de 

allerede har på avdelingen) og en tom matboks. Maten smøres i barnehagen til 

frokosten og legges i matboksen. Matboksen sendes hjem for vask. Og tas med 

tilbake til førskolegruppe dagen.  

 

Vi har satt opp datoer og en periodeplan for innhold (s.6-7). Men vi tar 

forbehold om endringer av planen underveis med tanke på bemanning, 

sykdom, vær og andre uforutsette ting som kan oppstå i en hektisk 

barnehagehverdag. 

 

Vi ønsker barna skal få oppleve mestring, utvikling og anerkjennelse. Barna er 

del av en gruppe samtidig som vi ønsker å se enkeltbarnet.  
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Vi har fokus på sosial kompetanse og praktiske ferdigheter 

 

Årstider, dato og måned:       

                 Kle seg etter været                                                                  

 
Kle av/på seg selv         Henge opp klærne 

 
                                                                   
 

Sosial kompetanse:  

- Rekke opp hånda, høre etter og lytte til hverandre 

- Spørre om lov/si ifra 

- Empati – bry seg om andre 

- Ta hensyn til hverandre 

- Ansvar for egne ting, holde orden. 

- Vente på tur 

- Konsentrasjon 

- Konfliktløsning 

- Ta imot og utføre beskjeder 

- Venneuker 

 

Fin og grovmotoriske aktiviteter, Kognitiv utvikling: 

- Bli kjent med tall, geometriske figurer og bokstaver 

- Lage pennal hus   

- turer 

- Høytlesning av fortsettelsesbøker 
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- Trygg trafikk opplegg med Tarkus.  Dette er et opplegg laget 

av Trygg Trafikk, hvor beltedyret Tarkus ferdes i trafikken. Barna blir 

kjent med ham som kosedyr, fortellinger på flipover og sanger på cd.   

 

- Dette er Brannvern opplegg laget for barnhager og nytt dette 

barnehageåret. Barna blir kjent med Brannbamsen Bjørnis. Prosjektet 

bygger på tanken om at brannvernopplæring for barn er en av 

grunnpilarene i brannforebyggende arbeid, både fordi barna tilegner seg 

grunnleggende kunnskaper og holdninger de har med resten av livet. 

 Henry Førstehjelp i barnehagen 

- Henry handler om førstehjelp i barnehagen. Barna blir kjent med Henry. 

Vi har med førstehjelpskrin. Vi leser historier om Henry. Barna kommer 

med kommentarer og innspill, samt vi stiller åpne spørsmål som hva, 

hvordan og hvorfor.  

       Lillevik handler om sjøvett 

- Dette er utarbeidet av Redningselskapet for å gi barn og unge kunnskap 

om hvordan ferdes ved vann. For de yngste har de laget Elias reglen som 

skal gjøre det lettere å forstå sjøvettregler. Det er bygget opp ved ulike 

historier som starter med Lilleviksangen.  
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I Rammeplan for barnehager (2017) påpekes det at skole og barnehage bør ha 

informasjonsutveksling om hva som er viktig kunnskap å formidle til 

førskolebarna, slik at man sørger for god overgang og oppstart i skolen. Dette 

er gjennomført i Trones bydel. 

 

Vi i barnehagen skal bidra til at barna avslutter tiden i barnehagen på en god 

måte og at de er motiverte, nysgjerrige og har tro på egne evner. Barna skal 

bli kjent med skolen og skolefritidsordningen.   Vi går på besøk til skoler i 

nærmiljøet i april/mai. 

I alt vi jobber med bruker vi fagområdene fra rammeplanen. Ofte er vi innom 

flere av dem på de ulike temaene: 

 

 

1. Kommunikasjon, språk og tekst 

2. Kropp, bevegelse, mat og helse 

3. Kunst, kultur og kreativitet 

4. Natur, miljø og teknologi 

5. Antall, rom og form 

6. Etikk, religion og filosofi 

7. Nærmiljø og samfunn 

 

- I barnehagen omtaler vi fagområder i læringen, mens man i skolen 

bruker ordet fag: matematikk, norsk, kroppsøving som noen eksempel. 

Barnehagen har tradisjon for tverrfaglig arbeid hvor vi bruker mange 

fagområder. Barna blir kjent med overgang språk ved at vi sier når vi 

jobber med tall, geometriske figurer så kalles det for matematikk i 

skolen. Barna lærer skolebegreper som pult, tavle, pennal og friminutt. 
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ÅRSHJUL 2018-2019 

PERIODE 6.SEPTEMBER -  29. NOVEMBER 
Torsdager 09.30 – 14.30 

Datoer: uke 36 – 6/9; 37 – 13/9; 38 – 20/9; 39 – 27/9; 40 - 4/10, 41- Høstferie; 42 – 
18/10; 43 – 25/10, 44 – 1/11; 45 – 8/11; 46 – 15/11; 47 - 22/11; 48 – 29/11. 
Øve på Lucia og julesanger uke 49 (6/12) Luciatog 13/12 (Info kommer) 

                     Inne  

 Sy/lage pennal  - får egen førskoleperm                          

 Kroppen vår  

 Lage matpakker etter frokosten i barnehagen til turen. 
Fokus på mestring av å smøre egen mat og sunt kosthold.                                                                           

 Venneuker – (uke 36 og uke 37) Forebygge Mobbing og 
styrke barnas sosiale kompetanse 

 Alfabetet (A til og med N) Bli kjent med bokstavene. 
Oppfordre barnet til å skrive navnet sitt, samtale om 
bokstavene, lytte til lydene, finne ord som begynner på 
bokstaven eller har bokstaven i seg.  
Sittestilling og bruk av blyant. 

 Tall (1-5) og geometriske figurer (trekant, kvadrat, sirkel). 

 Brann vern med brannbamsen Bjørnis (uke 38). Vi tar opp 
erfaringer barna har fra barnehagen med brannøvelser, 
knytter det til erfaringer hjemme og brannvarslere. Barna 
får kunnskap om hva brannvesenet er. 

 Trygg trafikk (Uke 39-40-41). Vi blir kjent med beltedyret 
Tarkus. Han tar oss med i ulike trafikk situasjoner. Vi 
samtaler med barna om det de ser på bilder, hører i 
fortelling og i sang.  

 Øve på Lucia sangen, trekke Lucia. Barna går Lucia tog med 
lussekatter 13. desember.  

 Samlinger hvor man møtes som gruppe og går igjennom 
hva man skal gjøre på førskolegruppa. 

Ansvar - 
personal 

                 Ute – lag risikovurderinger for hver tur 

 Aktiviteter hvor en bruker kroppen og samarbeider       

 Lage bokstaver med kroppen 

 Finne former i naturen 

 Meterjakt – bruke tau 

 Regelleker: Boksen går, Slå på ringen, Ta den ring og la den 
vandre, Alle mine kyllinger, Haien kommer, Fiske i det røde 
hav, Tampen brenner.  

 Juleutstilling og julesymboler 
 

                   

 

 

Evaluering:
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ÅRSHJUL 2018-2019 

PERIODE 3. Januar -  29. Mai 
Torsdager 09.30 – 14.30 

Datoer: uke 1 – 3/1; 2 – 10/1; 3 – 17/1; 4 – 24/1; 5 – 31/1; 6 – 7/2; 7 – 14/2; 7 – 
14/2; 8 – 21/2; 9 - vinterferie; 10 – 7/3; 11 – 14/3, 12 – 21/3; 13 –28/3; 14 – 4/4; 
15 - 11/4; 16 Påske; 17 – 25/4; 18 – 2/5; 19 – 9/5; 20 – 16/5 (17.mai markering i 
barnehagen); 21 – 23/5; 22 – førskoletur onsdag 29/5. 

                     Inne  

 Uke 1 og 2: Venneuker. Forebygge Mobbing og styrke 
barnas sosiale kompetanse 

 Alfabetet (O til og med Å) Fortsetter å bli kjent med 
bokstavene. Oppfordre barnet til å skrive navnet sitt, 
samtale om bokstavene, lytte til lydene, finne ord som 
begynner på bokstaven eller har bokstaven i seg.  

 Tall (6-10) og tall (navn på tallordene), antall (flest, færrest, 
like mange), mengde (mye, lite, mest, minst), mål (lang, 
kort, lengre enn), volum (tom, halvfull, full). 

 Karneval – tema. Barna deltar i planlegging av karneval – 
demokrati og medvirkning. Lake kulisser og kostymer. 

 Solstund 

 Høytlesing fra fortsettelsesbok. 

 Fugler – vi er ornitologer. 

 Brannbamsen Bjørnis. Dette er Brannvern opplegg laget for 
barnehage. 

 Henry – Førstehjelp i barnehagen. 

 Lillevik handler om sjøvett. 

 Samlinger hvor man møtes som gruppe og går igjennom 
hva man skal gjøre på førskolegruppa. 
 

Ansvar - 
personal 

                 Ute – lag risikovurderinger for hver tur 

 Aktiviteter hvor en bruker kroppen og samarbeider. Lage 
bokstaver med kroppen. Bruke naturmaterialer for å lage 
tall, bokstaver, Bruke leken knutemor. 

 Bro, bro brille, slå på ringen, ørnen kommer. 

 Lage matpakker  til turen. Fokus på mestring av å smøre 
egen mat og sunt kosthold.                                                                           

 Vinteraktiviter. 
 Lek med ball. 
 Avslutningstur til Dalsnuten. 

 

 

Evaluering: 

 

 
 


