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og foreldre/foresatte gjennom å logge dere inn på www.MyKid.no  
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VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE 

 
Engerdal barnehage ligger i Engerdal sentrum (Østlia). Bygget er fra 1979, men ble rehabilitert og 

påbygd i 2009. Vi har lyse og trivelige lokaler.  Det er en heldagsbarnehage med åpningstid fra  

kl. 07.15 til kl. 16.15 fem dager pr. uke. Barnehagen er godkjent for 27 barn pr. dag. Barn under 3 år 

telles som to.  

Nærmiljøet gir anledning til varierte opplevelser. Naturen er nært innpå; med åa, sjø og skog. I 

sentrum er det butikker, badestrand, industri, kontorer, bensinstasjon, kirke og bank.  
Barnehagens uteområde er variert med lekeapparater og bakker til allsidig bruk sommer som vinter. 

Mulighetene for fysisk fostring og uteliv er mange. Der har vi også en gapahuk og en lavvo.  

 

Barnehagene i Engerdal kommune har utarbeidet en felles årsplan del 1 – pedagogisk plattform for 

barnehagene i Engerdal. Årsplan del 1 er knyttet godt sammen med rammeplan for barnehager og 

beskriver hvordan vi skal jobbe for å nå målene og innholdet i rammeplanen. Årsplan del 1 finner dere 

på Mykid. Barnehagene har også felles «Leseplan», «IKT-plan» og «Handlingsplan for trivsel og alle 

barns beste i barnehagen» - dokumenter som barnehagene jobber etter i sine planer og aktiviteter. 

 

Årsplan del 2 beskriver hva som er spesifikt for vår barnehage – av praktisk informasjon, tema med 

mer. Et årshjul som på en enkel og oversiktlig måte viser temaer, arrangementer og andre viktige 

datoer gjennom året.  

I tillegg til årsplanene legges det fortløpende ut informasjon på Mykid. Alle brukere av barnehagen får 

tilgang til å logge seg på der med mobilnummer og passord. 

 

Funksjonen til årsplanens to deler og de andre planene er å være et arbeidsredskap for 

personalgruppen og et utgangspunkt for samarbeidet med foreldrene. Den skal dokumentere 

barnehagens valg og begrunnelser og kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eiere 

av barnehagen, politikere, ansatte i kommunen, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. 

 

Tilbakemeldinger, både positive og mindre positive, fra barna og foreldrene er viktig for det videre 

arbeidet i barnehagen. Retten til medvirkning er et viktig krav i loven. 

Vi håper årsplanen blir til nytte for dere og barna i tiden dere skal tilbringe i Engerdal barnehage.  

Nå er det opp til oss alle å gjøre det beste vi kan for barna våre. 

 

Vi håper alle sammen får et godt og innholdsrikt  

barnehageår 2022/2023 

 

Katrine Skogheim og Wenche Kjølvang Holdbak,  

delt styrerfunksjon  

 

 

 

Dere finner mer om følgende på Mykid: * Årsplan del 1   * Hjertevekst og arbeid med verdier  

* Mer om syke barn     * FAU`s arbeidsoppgaver     * Kalender med planer  * Dagen i dag    * Foto 
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Personalet 2022/2023:  
 

Wenche Kjølvang Holdbak       Styrer og prosjektleder                                               30% st 70% deling  

Katrine Skogheim                      Styrer og Pedagogisk leder                                        70% st/30% deling                           

Sandra Persson           Pedagogisk leder                                                        100% st 

Oda Østvang  Barnehagelærer             20% st 

Jørn Andre Lillestu                    Barne- og ungdomsarbeider  perm. til 20.10.22        100% st 

Vegard Østvang                          Lærling                                                                      100% st 

Auge Lisauskiene     Renholder                                   20% st 

 

                                                          



   

«Stor nok til å favne alle, liten nok til å se hver enkelt»                                                                           side 3 

 

Hovedmål for arbeidet i barnehagen: 

Hovedmålsetting for kommunes barnehager er å skape trygghet og trivsel for hver og en av de barna 

som oppholder seg der og for foreldre/foresatte. Barna skal ha et godt og allsidig leke- og 

aktivitetstilbud som bidrar til god utvikling, danning og læring for ALLE barna. ALLE skal bli sett, 

hørt og oppmuntres til å delta i fellesskapet i alle typer aktiviteter. 

Barnehagene skal bidra til økt sosial kompetanse og hjelpe barna til å utvikle et godt og positivt 

selvbilde.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les Årsplan del 1 når det gjelder barnehagenes arbeid med bl.a. verdier, fokusområder, medvirkning, lek, 

læring, IKT, mangfold, miljø og bærekraft, planlegging, vurdering og dokumentasjon. 

 

     

                                       
 
                   
 
 
 
 
 
            
 
 

”Forsøk å gjøre noen glad hver 
dag,  

 om det så er bare deg selv.” 
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Kompetansepakke 2022/2023: «Inkluderende barnehagemiljø fritt for krenkelser» 

Gjennom dette barnehageåret skal de ansatte arbeide med kompetanseheving på området inkluderende 

barnehagemiljø. Kompetansepakken omhandler betydningen av at miljøet i barnehagen er 

inkluderende, trygt og godt og realiserer alle barns mulighet for utvikling og læring. Kunnskap om et 

inkluderende barnehagemiljø for alle barn bestående av både det fysiske og psykososiale 

barnehagemiljøet og dette sett opp mot endringene i lovverket fra 1.1.2021 om å avdekke og håndtere 

krenkelser og forebygge, fremme og utvikle trygge og gode psykososiale barnehagemiljø.  

 

I tillegg skal de ansatte delta i Stine Sofie Barnehagepakke. Det er et opplæringsprogram om vold og 

overgrep mot barn. Gjennom dette vil de ansatte bli tryggere på å  se etter tegn og symptomer, 

gjennomføre samtaler med barn og foreldre og ha god dialog med barnevern og andre hjelpeinstanser. 

Generell informasjon: 

MyKid:  

MyKid er en nettbasert barnehageportal som vi bruker som informasjonskanal. Alle barn som går i 

barnehagen, blir registrert med egen profil og det trengs passord for å komme inn. 

På MyKid kan foreldrene gå inn for å finne viktig informasjon fra barnehagen. Hver dag skrives det 

litt om hva som har skjedd i løpet av dagen og det legges ut bilder der. Bilder kan lagres, men husk 

nettvett. Ingen bilder fra Mykid skal ut på sosiale medier. Her legges også periodeplaner ut. Foreldrene 

kan registrere fravær og all kommunikasjon med barnehagen skjer over Mykid-appen. Husk å ha på 

varsler for å få notiser når vi ev. sender meldinger. Viktige beskjeder vil gå ut som sms. 

 

Foreldresamarbeid: 

Samarbeid mellom hjem og barnehage er beskrevet i del 1 på Mykid. 

 

FAU ved Engerdal barnehage:  

FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg: FAU skal bestå av 3 repr. Følgende valg ble gjort 20.04.22  og 

gjelder for 2022/2023: 

Leder: Sondre Østvang  (valgt for 2 år)       Vara/medlem: Embret Lund (valgt for 2 år)  

Medlem/kasserer: Siri/Kim Arne Enger (sitter 1 år til) 
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Samarbeidsutvalget (SU) i Engerdal barnehage:  

Leder:           Sondre Østvang (foreldre repr.)        Vara:  Embret Lund 

Nestleder:     Hege Bergersen    (eiers repr.)          Vara: Terje Langfloen  

Medlem:       Sandra Persson   (personalets repr.)  Vara: Katrine Skogheim 

Barnehagens styrer er sekretær med møte- og talerett. 

 

SU skal ha en rådgivende, kontaktskapende og samordnende oppgave og rolle for partene. De har et 

felles ansvar for drift, innhold og kvalitet. Utvalget skal godkjenne årsplan og være kjent med 

barnehagens drift og økonomi.          Styrer er sekretær for SU. 

 

 

Ferie og fridager: 

Barnehagen holdes stengt 5 planleggingsdager, jula, påsken og 3 uker om sommeren; uke 29, 30 og 31 

Barnehageruta tas opp i SU og vedtas av enhet Oppvekst.  

Det kan bli rettet forespørsel til foreldrene om barnet skal ha noe fri utover dette (f.eks. høst-

/vinterferie, før jul, før sommerferie). Fridager/fravær kan foreldrene melde fra om inne på 

MyKid eller barnehagen kan ringes for å gi beskjed. Informasjon om fri/fravær har betydning 

for barnehagens planlegging og i perioder for de ansattes avvikling av opparbeidet 

avspasering.       

ANNET: 
Klær, bleier, vogn: 

Innendørs:  

- Kledd for aktivitet 

- Gjerne sandaler eller tøfler. Disse kan stå igjen i barnehagen.  

Utendørs: Vi er ute hver deg og i all slags vær  

- Klær og sko etter vær- og føreforhold.  

- Klærne må være så romslige at barnet kan bevege seg fritt - tøye og bøye seg i alle retninger. 

- Vintersko og støvler – store nok så det er plass til ekstra sokker i dem og tærne får luft rundt seg. 

- Et ekstra sett med tøy. Dette kan ligge igjen i skapet til barna, og fylles på/skiftes ut ved behov.  

- Barn som bruker bleier har med egne bleier (barnehagen vil ha vanlige bleier, ikke trusebleier).  

- Barn som skal hvile har med egen vogn. 

Alt tøy bør navnemerkes, - Spesielt sokker, votter og sko. Det er foreldrenes/foresattes ansvar hvis 

noe skulle bli borte. 

Sykdom:  

 Barnets allmenntilstand avgjør om barnet kan gå i barnehagen eller være hjemme. (Ikke om 

det har/ikke har feber.) Vurdering av dette vil alltid baseres på skjønn.  I tillegg kommer 

 

 



   

«Stor nok til å favne alle, liten nok til å se hver enkelt»                                                                           side 6 

spørsmålet om barnet skal være hjemme for å unngå smittespredning til andre barn. Syke barn 

skal naturligvis ikke gå i barnehagen.  

 

  En god regel er: ”Er jeg i tvil, så er jeg ikke i tvil”. Syke barn har det best hjemme. Barnet blir 

ikke friskere av å gå i barnehagen. Det er slitsomt for en unge å være i barnehagen når 

dagsformen/allmenntilstanden er dårlig. Barnet vil så gjerne være med, men orker det ikke.  

Se også i ”Helsefolder for barnehagene i Engerdal kommune” - på kommunens nettside eller MyKid

       

 Skulle barnet bli sykt i løpet av dagen, vil vi kontakte dere og be dere hente barnet. Blir barnet 

akutt sykt eller utsettes for et uhell, tar vi kontakt med foreldrene og helsesenteret. 

 

Medisinering i barnehagen:  

Ingen kan pålegge de barnehageansatte å gi medisiner til barna her på dagtid. Det er foreldrenes ansvar 

å gi barnet medisin. Vi vil prøve å få det til i de tilfellene det er helt nødvendig.  

MEN – før vi kan gi barna medisin her, må dere fylle ut skjema for medisinering. Der dere gir oss 

myndighet til å gi deres barn medisin. Der skal det stå hva det er, dosering, tidspunkt med mer. 

Medisinen dere kommer med, må ha barnets navn og dosering på. 

 

Private leker:   

Vi ønsker ikke at det tas med leker hjemmefra, dette for å unngå krangling om leker eller at private 

leker blir borte eller ødelagt. ”Ha-med-dag” kan bli aktuelt i løpet av året  

Viktig: Langrennsski kan barna ha med seg når forholdene tilsier det. 

 

Bursdager: 

Barnas fødselsdager blir feiret. Bursdagsbarnet blir feiret med krone som de selv bestemmer farge, 

glansbilder/klistremerker og glitter til, i samlingsstund synger vi bursdagssang og sender ”raketter”. På 

bursdagsmenyen får barnet velge: En varmrett til mat.  

Det er frivillig om foreldrene vil ordne noe ekstra (eks. kake, is, fruktfat).  

VIKTIG: Bursdagsinvitasjoner ber vi dere om å ikke dele ut i barnehagen.  

Dette av hensyn til de barna som ikke blir bedt. 

Gruppeaktiviteter: 

Ukentlig deler vi barna inn i forskjellige grupper – eks. leke-, språk-, IKT-, kjøkkengruppe og delte 

samlingsstunder. Kjøkkengruppe annenhver uke – 2-3 barn får være med å lage varmmat til de andre. 

5 åringene/skolestarterne har sin egen førskoleklubb ca. 1 gang i uken fra aug/sept til ca. mai. Her vil 

de få utfordringer tilpasset deres alder – oppgaver, praktiske aktiviteter og turer. Fra ca. april/mai 

treffes alle skolestarterne i kommunen på førskoletreff. De besøker hverandres barnehager og har 5 

besøk på skola for å bli kjent der. Dette er en del av arbeidet overgang barnehage til skole.  
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Dagsrytmen (grov): 

07.15     ÅPNER 

07.15   Mottakelse og lek 

08:30                 Felles frokost 

10.00  Tilrettelagte aktiviteter starter (når det står på plan). 

Ca.10.50  Samling/Fellesaktivitet i grupper 

Ca.11.20 Lunsj 

  Hvilestund ved behov (før eller etter lunsj) 

Ca. 12.15 Utelek 

Ca. 14:30          Frukt og eftasmat            

Ute-/innelek frem til vi stenger 

16.15  STENGER 

 

Perioden mellom kl.10 og 14: 

Det er fint hvis barna er i barnehagen senest kl. 10 pga. lek og andre aktiviteter.   

Skal vi på tur, drar vi kl.10. Drar vi før, får dere beskjed.   

Hvis dere kommer etter ti eller før to, må dere gi beskjed. Mellom ti og to  

kan vi være ute fra barnehagens område.         

Måltider/mat: 

Frokost: 

Foreldrene ordner selv med frokost til de barna som trenger å spise den her. 

Felles frokost kl. 08:30.  Melk/vann fås i barnehagen. Ta med egen drikkeflaske med merket navn som 

barnet kan ha gjennom dagen. Denne tas med hjem for vask hver efta.  

Lunsj: 

Lunsjen ordner vi her og det blir servert brød, variert pålegg, frukt og grønnsaker. Barna smører på 

maten selv. Vi har varmmat to dager i uken, men også noe utenom dette (utedager mm). 

Eftasfrukt: 

På ettermiddagen serverer barnehagen frukt og/eller grønnsaker og vann. Har barnet behov for mer 

enn dette, må foreldrene sende med det selv. Husk navn på matbokser/yoghurter.     
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Temaarbeid og årshjul 2022-2023: 
 

 

♥ Gjennomgående i året har vi med oss språkarbeid, IKT, sosial kompetanse og hjertevekstverdier.  

    Stjernesymbolet vil kjennetegne det som er spesielt for de yngste barna i årshjulet. 

♥ De yngste barna vil ha Babblarna som hovedtema fra august - november.  

♥ Etter nyttår og fram til juni vil de yngste barna ha «Lille larven aldrimett» som hovedtema.  

♥ Under månedsplanene finner dere en blå sky med månedens aktivitet for de yngste barna 

♥ Ellers vil vi ha stort fokus på å skape en trygg hverdag for barna, med fokus på omsorg, trygghet, 

nærhet og relasjonsbygging. 

♥ De eldste barna har ikke et spesifikt hovedtema dette året, men skal jobbe seg gjennom flere ulike 

temaer måned for måned.  

♥ Hver måned har vi fokus på en hjertevekstverdi. Disse kan dere se i hjertet under hver måned her i  

 årsplan og vi oppfordrer dere til å jobbe med dette hjemme også.  

♥ Ellers har vi ulike temaer som vi ønsker å jobbe med i samsvar med Rammeplanen for barnehagen. 

♥ Det pedagogiske opplegget vil bli tilpasset barnegruppa og til barnas alder.  

♥ Temaene går igjen i valg av samtaletema, litteratur, evt. filmer og sanger i samlingsstund, aktiviteter,  

   forming, ekskursjoner m.m. Følg med på MyKid for mer detaljer. 
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August 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tema:  

Velkommen tilbake 

Tilvenning 

                                Babblarna 

 

Mål:  

 Barna skal oppleve barnehagen som et trygt 

sted å være. 

 Barna skal tas imot på en god måte og vi skal 

bli kjent med hverandre. 

 Arbeide for en god gruppetilhørighet for både 

små og store. 

 Innarbeide dagsrytmen og rutiner igjen og ha 

fokus på god kommunikasjon mellom foreldre, 

personalet og barna 

Foreløpige aktivitet:  

 Inne- og utelek for å bli kjent 

 Navneleker/sanger  

 Samlinger der vi blir kjent med de ulike 

figurene i Babblarna. 

 

 

Datoer å huske på: 
 

♥ Oppstart nytt bhg.år: 08.08 

♥ Planleggingsdag:11.08 og 

12.08  

 

Velkommen tilbake til alle 

store og små! 

Hjertevekstverdi: Hilse 

 

     

      Med forbehold om endringer. 

  

 

Månedens eksperiment: 

Eksperimentere med farger  

 

Sang og dans med 

babblarna 
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September 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema:  

Brannvern og høst/jakt 

 Babblarna 

Mål:  

 Barna skal få kjennskap til forebyggende 

brannvern, og få kjennskap til og bli tryggere 

på barnehagens branninstruks.  

 Få mer kjennskap til hva som skjer om høsten. 

 Bli bedre kjent med naturen og nærmiljøet 

rundt barnehagen.  

 Få gode opplevelser ved å være ute. 

Foreløpige aktiviteter:  

 Høste og lage mat ute på bål. 

 Turer i nærmiljøet & plukke bær 

 Brannbamsen Bjørnis lærer oss om brannvern 

 Samtale om hva som skjer om høsten og lage 

høstbilde. 

 Aktiviteter rettet mot brannvern. 

 Lage jaktbørse og se elgfall 

Dukketeater med Babblarna 

 

 

Datoer å huske på: 
 

♥ Foreldremøte: 19.09 

♥Fotografering 20.09 

Hjertevekstverdi: 

Passe på at ingen er 

alene Månedens aktivitet: 

Sangsamling  

 

  

 

Månedens eksperiment: 

Eksperimentere  

med vann  

 

Lek og regler med 

vokaler - vi blir kjent 

med boken 

«Fingerresan». 
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Oktober 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tema:  

FORUT – barn i andre land 

& mangfold 

 Babblarna 

 

Mål:  

 Bli kjent med Biswas og de magiske fjellene 

 Skape interesse hos barna for samfunnets 

mangfold og skape en begynnende forståelse 

for andre mennesker og deres levesett. 

 Vi ønsker at alle skal kunne erfare å være 

betydningsfulle for fellesskapet og å være i 

positivt samspill med barn og voksne. 

 

Foreløpige aktiviteter:  

 Aktiviteter med FORUT (fortellinger, filmer, 

sanger, spill, dans og formingsaktiviteter). 

Formingsaktiviteter med babblarna 

 

Datoer å huske på: 
 

♥ Høsttakkefest 26.10 

 

Hjertevekstverdi: 

Dele Månedens aktivitet: 

Hinderløype 

 

  

 

Månedens eksperiment: 

Eksperimentere  

med luft 

 

   

Vi blir kjent med 

boken  

«I babblarnas hus» 
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November 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema:   

Kroppen min og juleforberedelser 

 Babblarna 

Mål:  

 Vi fortsetter med målene fra FORUT.  

 Alle barn skal få kjennskap til kroppen sin, 

gjennom bruk av de forskjellige sansene. 

 

 

Foreløpige aktiviteter:  

 Vi legger opp til aktiviteter der barna skal få 

mer kjennskap til kroppen sin og hvordan vi 

kan bruke kroppen på forskjellige måter.  

 Tradisjonelle juleforberedelser 

 Vi lager Bobbo 

Datoer å huske på: 
 

♥ Forutkveld: 02.11 

♥ Planleggingsdag: 26.11 

 

Hjertevekstverdi: 

Si hvordan jeg har det 

Månedens aktivitet: 

Minirøris 

 

  

 

Månedens eksperiment: 

Eksperimentere  

med lyd 

 

Vi blir kjent med 

boken «i Bobbos 

veske» 
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Desember
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tema:  

Advent og jul 

Juleforberedelser 

 

Mål:  

 Øke barnas forståelse for hvorfor vi feirer jul.  

 Skape julestemning og ha en hyggelig førjulstid 

sammen. 

 Barna skal bli kjent med tradisjoner knyttet til 

julehøytiden. 

 Se gleden i å lage gaver selv og i det å gi. 

 

Foreløpige aktiviteter:  

 Tradisjonelle juleforberedelser (bake, lage 

julegaver, øve til Lucia, adventsstunder mm). 

 

Datoer å huske på: 
 

♥ Julebord: 08.12 

♥ Lucia: 13.12 

♥ Nissefest: 19.12 

♥ Juleferie: 23.12 – 02.01  

 

Hjertevekstverdi: 

Dele og  

Takke  

Månedens aktivitet: 

Advents- og sangsamlinger 

 

  

 

Månedens eksperiment: 

Eksperiment med farger. 
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Januar
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tema:  

Vinter og vennskap 

 Lille larven aldrimett 

 

Mål:  

 Få kjennskap til hva som skjer i naturen om 

vinteren. 

 Bli glad i vinteren gjennom lek og uteaktiviteter. 

 Bli kjent med Larven aldrimett 

 Få kjennskap til våre hjertevekstverdier og få 

erfaring med vennskap. 

 Bli kjent med Lille Larven aldrimett 

 

Foreløpige aktiviteter:  

 Vi er mye ute i snøen og bruker den på mange 

måter  – går på ski, aker, former figurer mm.  

 Lager skilekeløype i bhg. 

 Vi tar i bruk språkkofferten om Lille larven 

aldrimett 

 

Datoer å huske på: 
 

♥ Velkommen til et nytt år: 02.01 

 

Hjertevekstverdi: 

Trøste hverandre 

Månedens aktivitet: 

Bevegelsessanger/dans 

 

  

 

Månedens eksperiment: 

Vi eksperimenterer med is. 

 

 Vi blir kjent med sangen: 

«Det satt en larve på et blad og 

larven var så veldig glad! For 

larvers aller beste mat, er 

blader, blomster og salat» 

 (mel: «kua mi») 
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Februar
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

  

 

Tema:  

Samer og Femundløp 

Ski og vinteraktiviteter 

 Lille larven aldrimett 

Mål:  

 Få kjennskap til hva som skjer i naturen om 

vinteren. 

 Bli glad i vinteren gjennom lek og uteaktiviteter. 

 Få kjennskap til den samiske kulturen og bli 

kjent med det samiske flagget, samisk musikk 

og samisk mat.  

 Bli kjent med Lille Larven aldrimett 

 

Foreløpige aktiviteter:  

 Vi er mye ute i snøen og bruker den på mange 

måter  –  går på ski, aker, former figurer mm.  

 Lager skilekeløype og skirenn. 

 Uke 5 og 6: Samer, vi markerer samenes 

nasjonal dag og lager samisk mat.  

 Forberede til Femundløpet. 

 Vi blir kjent med boken om Lille larven. 

 

Datoer å huske på: 
♥ Vi markerer samenes 

nasjonaldag: 06.02  

♥ Karneval: 20.02 

 

Månedens aktivitet: 

Hinderløype og skilek 

 

  

 

Månedens eksperiment: 

Vi eksperimenterer med lys. 

 

Vi blir kjent med sangen: (Melodi: 

Har du hørt historien om de tre små 

fisk). 

«Det var en gang en larve som aldri 

ble mett.  

Den spiste og den spiste både sukker 

og fett, epler og pærer, agurk og 

appelsin.  

Til slutt så fikk den veldig vondt i 

larvemagen sin. 

Ref. Au, au, au, au magen min x 4. 

Jeg har så veldig vondt i larvemagen 

min.» 
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Mars
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tema:  

Påske 

 Lille larven aldrimett 

 

Mål:  

 Øke barnas forståelse for hvorfor vi feirer påske. 

 Bli kjent med ulike påsketradisjoner. 

 Være kreative og lage påskepynt. 

 Øke barnas forståelse for benevning gjennom 

lek. 

Foreløpige aktiviteter:  

 Tradisjonelle påskeforberedelser – lage 

påskepynt, fortellinger, sanger mm. 

 Vi bruker sansene våre til å smake, se, lukte og 

ta på maten lille larven spiser. 

Datoer å huske på: 
♥ Barnehagedagen: 15.03 

♥ Foreldremøte: 06.03 

 

Hjertevekstverdi: 

Si vennlige ting til 

hverandre  

Månedens fellesaktivitet: 

Minirøris 

 

  

 

Månedens eksperiment: 

Vi eksperimenterer med 

vann. 

 

 Smaksprøver på 

maten som Lille 

larven aldrimett spiser 

 



   

«Stor nok til å favne alle, liten nok til å se hver enkelt»                                                                           side 17 

April
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tema:  

Antall/rom og form 

 Lille larven aldrimett 

 

Mål:  

 Øke barnas forståelse for og kjennskap til 

antall/rom og form. 

 Legge til rette for at barna utforsker, lærer og 

skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. 

 

Foreløpige aktiviteter:  

 Aktiviteter med antall/rom og form. 

 Vi utforsker, lager ting og bruker digitale 

verktøy i ulike aktiviteter. 

 Feire Valborgsnatt/trollfest? 

 Aktiviteter knyttet til våren. 

 Vi dramatiserer og leker lille larven. 

Datoer å huske på: 
 

♥ Påskeferie: 11.04 – 18.04 

♥ Valborgsnatten/trollfest 28.04 

Hjertevekstverdi: 

Trøste hverandre 

Månedens aktivitet: 

Påske- og sangsamling 

 

  

 

Månedens eksperiment: 

Vi eksperimenterer med luft. 

 

De yngste inviterer til 

«Lille larven-show». 
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Mai
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tema:  

Vår og 17. mai 

Miljø - Søppel 

Fugleliv 

 Larven aldrimett 

Mål:  

 Bli glad i naturen og få kjennskap til hvordan 

de kan ta vare på naturen. 

 Barna skal få oppleve glede ved ulike 

uteaktiviteter om våren. 

 Markere 17.mai i barnehagen 

Foreløpige aktiviteter:  

 Aktiviteter knyttet opp mot 17.mai  

 Rydder og gjør det trivelig ute.  

 Turer i nærmiljøet. 

 Får vi fugler i fuglekassene våre i år? 

 Så og plante 

 Vi går på tur og prøver å finne «lille larven». 

 

 

Datoer å huske på: 
 

♥ Barnehagen stengt  

1, 17, 18, 19 og 29.mai 

 

Hjertevekstverdi: 

     Høre på andre  

Månedens aktivitet: 

Bevegelsessanger/dans 

 

  

 

Månedens eksperiment: 

Vi eksperimenterer med lyd. 

 

 Vi lager larven 

på et blad 
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Juni & Juli
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema:  

Sommer og uteliv 

Trafikkopplæring 

Regnbueuker 

 Larven aldrimett 

Mål:  

 Barna skal få oppleve turglede i nærmiljøet og 

glede ved å være ute. 

 Kjennskap til endring i naturen, fra vår til 

sommer. 

 Lære oss enkle trafikkregler. 

 Avrunder året og ønsker hverandre god ferie. 

Foreløpige aktiviteter:  

 Vi er mye ute, gjerne hele dager.  

 Matlaging ute og turer i nærmiljøet. 

 Trafikk-opplæring. Vi går bl.a på turer i 

nærmiljøet. 

 Vi øver på sanger og div. til 

sommeravslutningen. 

 Markere pride  regnbueuker 

 Vi rydder, ordner og vasker litt og avrunder 

året. 

 De yngste barna inviterer til Larvefest 

Datoer å huske på: 
♥ Larvefest 7. juni 

♥ Sommerfest 

♥ Planleggingsdag 19.juni 

♥ Sommerferie: Uke 29, 30 og 31 

 

Hjertevekstverdi: 

«Le og glede oss sammen» og 

«Vi trenger ikke være like» 

Månedens aktivitet: 

Hinderløype i uteområdet 

 

  

 

Månedens eksperiment: 

Vi eksperimenterer med farger. 

 

 Takk for i år! 

God sommer   

 Larvefest! 
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                       Juli  

Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

27 3 4 5 6 7 

28 10 11 12 13 14 

29 17 18 19 20 21 

30 24 25 26 27 28 

31 31 1.8 2.8 3.8 4.8 

Barnehagerute 2022 /2023                                                           2023 

August   Januar  

Uke Man Tirs Ons Tors Fre  Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

32 8 9 10 11PL 12PL  1 2 3 4 5 6 

33 15 16 17 18 19  2 9 10 11 12 13 

34 22 23 24 25 26  3 16 17 18 19 20 

35 29 30 31    4 23 24 25 26 27 

September   5 30 31    

35    1 2  Februar  

36 5 6 7 8 9  Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

37 12 13 14 15 16  5   1 2 3 PL 

38 19 20 21 22 23  6 6 7 8 9 10 

39 26 27 28 29 30  7 13 14 15 16 17 

       8 20 21 22 23 24 

Oktober   9 27 28    

Uke Man Tirs Ons Tors Fre  Mars  

40 3 4 5 6 7  Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

41 10 11 12 13 14  9   1 2 3 

42 17 18 19 20 21  10 6 7 8 9 10 

43 24 25 26 27 28  11 13 14 15 16 17 

44 31      12   20 21 22 23 24 

 November   13 27 28 29 30 31 

Uke Man Tirs Ons Tors Fre  April 

44  1 2 3 4  Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

45 7 8 9 10 11  14 3 PF 4 PF 5 PF 6 OH 7 OH 

46 14 15 16 17 18  15 10 OH 11 12 13 14 

47 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 

48 28 29 30    17 24 25 26 27 28 

Desember         

Uke Man Tirs Ons Tors Fre   

48    1 2  Mai  

49 5 6 7 8 9  Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

50 12 13 14 15 16  18 1OH 2 3 4 5 

51 19 20 21 22 23  19 8 9 10 11 12 

52 26 OH 27JF 28JF 29JF 30JF  20 15 16 17OH 18 OH 19 PL 

        21 22 23 24 25 26 

       22 29 OH 30 31   

  Juni  

SF = Sommerferie  Uke Man Tirs Ons Tors Fre 

JF  = Juleferie  22    1 2 

PF = Påskeferie  23 5 6 7 8 9 

OH = Offentlig høytidsdag/helligdag  24 12 13 14 15 16 

PL = Planleggingsdag, barnehagen stengt  25 19 PL 20 21 22 23 

  26 26 27 28 29 30 



   

«Stor nok til å favne alle, liten nok til å se hver enkelt»                                                                           side 21 

 


