
Planar og tema for barnehageåret 2019-2020 

 

Avdeling:  

August - september  
Tema: «Meg og min familie» (veke 34-39) 

Bøker og 
eventyr: 

  
 

Songar og 
reglar: 

  

Aktivitetar  Brannvernveka (veke 38) 

 Besøk av brannvesenet og/eller på Brannstasjonen 

 Vi avsluttar tema med vennskapsveka (veke 39) 
Fokus:  Bli kjend med det enkelte barnet 

 Kva er barnet sine interesser? 

 Kva behov har barnet? 

 Korleis likar barnet å bli trøysta? 

 Korleis kan ein leggje best mogeleg til rette for at 
akkurat dette barnet skal trivast i barnehagen ? 

Overordna mål:  Byggje trygge relasjonar til barna, basert på tillit 

 Fokus på anerkjennande kommunikasjon i 
personalgruppa 

 Bruke i KOS-sirkelen 

 Barna skal få byggje trygge relasjonar til kvarandre. 

 Fokus på framsnakking og å gjere barna til attraktive 
leikekameratar for kvarandre. 

Fagmål:   

Fagområder:  Kommunikasjon, språk og tekst 

 Etikk, religion og filosofi 
 

 

 

 

 

 

 

 



Planar og tema for barnehageåret 2019-2020 

 

Avdeling:  

Oktober  
Tema: «Hausten» (veke 40-44) 

Bøker og 
eventyr: 

  

Songar og 
reglar: 

  

Aktivitetar   
Fokus:  Hausten sine fargar 

 Årstida Hausten 

 Kva skjer i naturen om hausten? 

 Vi går tur i skogen, for å oppleve endringane knytt til 
denne årsstida. 

 Ta vare på naturen 

 Plantar, vekstar, dyr og ressursar i skogen 

 Innhausting-mat i naturen 

 Smake på det ein kan hauste i denne årstida 
 

Overordna mål:  Vi vil leggje til rette for mangfaldige 
naturopplevingar og bruke naturen som arena for 
leik, undring, utforsking og læring 

Fagmål:  Bli kjent med hausten sitt fargespel og knyte opp 
fargelære til dette. 

 Fordjuping i hausten, ein av dei fire årstidene 

 Gjennom utforsking, opplevingar og erfaringar, skal 
barna få bli kjende med sitt eige nærmiljø, 
samfunnet og verda. 

Fagområder:  Natur, miljø og teknikk 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Nærmiljø og samfunn 
 

 

 

 

 

 



Planar og tema for barnehageåret 2019-2020 

 

Avdeling:  

November 

Tema: «Antal rom og form» (veke 45-48) 

Bøker og 
eventyr: 

  

Songar og 
reglar: 

  

Aktivitetar Foreldrekaffi, 20. november (internasjonal barnedag) 
Fokus:  Utforske og oppdage mattematikk i dagleglivet ved å 

uttrykkje seg gjennom ulike materiale og 
konstruksjonar 

 Eksperimentere med kitt, sand, vatn, maling og 
liknande. 

 Konstruksjonar- kva konstruksjonar og former kan vi 
sjå i naturen? (Til dømes reir, hi, planter, landskap, 
maurtuer). 

 Konstruksjonsleik 

 Fokus på teljing og mengde 

Overordna mål:  Vi vil synleggjere samanhengar og leggje til rette for 
at barna kan utforske og oppdage matematikk i 
dagleglivet, i teknologi, kunst og kultur, ved å være 
kreativ og skapande 

Fagmål:  Gje barna innsikt i ulike former og storleikar, for å 
kunne samanlikne desse. 

 Introdusere barna for tal, med fokus på teljing og 
mengde 

 Oppdage og undre seg over matematiske 
samanhengar saman med barna 

 Barna skal få bruke fantasi, kreativ tenking og 
skaparglede 

Fagområder:  Kunst, kultur og kreativitet 

 Antal, rom og form 
 

Hugs! 

Julegåver skal være ferdige til 1. desember. 

 

 



Planar og tema for barnehageåret 2019-2020 

 

Avdeling:  

Desember 

Tema: «Jul» 

Bøker og 
eventyr: 

  

Songar og 
reglar: 

  

Aktivitetar  Kyrkjevandring (Askeladden) 

 Luciadagen, 13.desember 

 Julefest (m/julegrøt), 18.desember 
Fokus:  Markera høgtida jul 

Vi førebur barna på den kommande markeringa av 
høgtida jul, og gir barna erfaring med tradisjonane 
som er knytt opp til dette. 

 Vi har fokus på den gylne regel og filosoferer med 
barna kring denne. «Alt du vil at andre skal gjere 
mot deg, skal også du gjere mot dei» 

Overordna mål:  Leggje til rette for at barna får ei stemningsfull og 
roleg tid i barnehagen, medan vi gler oss til 
julefeiring saman med barna 

Fagmål:  Gje barna innsikt i sentrale tradisjonar knytt til 
denne høgtida frå den kristne kulturarven, og 
markere denne 

 Reflektere saman med barna over grunnleggjande 
verdiar i kristen og humanetisk arv og tradisjon 

 Barna skal få delta i kunst- og kulturopplevingar 
saman med andre 

Fagområder:  Etikk, religion og filosofi 

 Kropp, bevegelse, mat og helse 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 

Hugs! 

Vi skal ha fokus på rolige dagar i desember. Difor er det viktig at alle er ferdig 

med julegåver til 1. desember. Rolig atmosfere og nære vaksne er det borna 

har behov for <3 

 



Planar og tema for barnehageåret 2019-2020 

 

Avdeling:  

Januar og februar (veke 1-9) 
Tema: Forut barneaksjonen «Nanah og løvefjellet» og «Samisk 

kultur» 
Bøker og 
eventyr: 

  

Songar og 
reglar: 

  

Aktivitetar  Prosjektarbeid FORUT. Føresette får eige skriv om 
dette. 

 Utstilling av barna sine kunstverk og dokumentasjon 
frå prosjektarbeidet, med innsamling til FORUT sin 
barneaksjon, 13. februar 

 Vi markerar Samefolkets dag, 6.februar. 
 Karneval, 26. februar 

Fokus:   
Overordna mål:  Vi vil gjennom prosjektarbeid med FORUT, gje barna 

eit innblikk i den fleirkulturelle verda og vise korleis 
alle kan lære av kvarandre, og fremje interesse og 
undring over likskapar og skilnadar.  

 Ved deltaking i dette prosjektet og gjennom møtet 
med ein jamn aldrande, legg vi til rette for at barna 
kan sjå andre kulturar som verdifulle og spennande, 
for å på denne måten  byggje grunnlaget for 
toleranse, omsorg og empati. 

Fagmål:  Gje barna varierte impulsar, opplevingar, og 
erfaringar frå ulike kulturar, og samstundes omfatte 
lokale, nasjonale og internasjonale perspektiv. 

 Leggje til rette for at barna opplever glede og 
meistringskjensle gjennom å bruke kroppen aktivt i 
varierte rørsleaktivitetar. 

 Barna skal få bli kjende med at samane er Noregs 
urfolk, og få kjennskap til samisk kultur. 

Fagområder:  Kropp, rørsle, mat og helse 

 Natur, miljø og teknikk 

 Etikk, religion og filosofi 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Nærmiljø og samfunn 
 



Planar og tema for barnehageåret 2019-2020 

 

 

Avdeling:  

Mars (veke 10-15) 
Tema: «Påske og vår» 

Bøker / eventyr:   
Songar og 
reglar: 

  

Aktivitetar   

Fokus:  Turar i skogen 

 Barna på Askeladden har ansvar for kjøkkenhagen, 
så grønsaker, sette potet og evt. utvide 
kjøkkenhagen 

 Barna på Tommeliten sår solsikker og malar 
blomsterpotter 

 Barna på Smørbukken sår prydblomster 

 Evt. dugnad i skogen 

 Påskebesøk i kyrkja (Askeladden) 
Overordna mål:  Vi vil synleggjere endringane i naturen om våren og 

reflektere saman med barna om samanhengar i 
naturen 

Fagmål:  Barna skal få delta på kyrkjevandring og bli kjent 
med lokale tradisjonar knytt til høgtida 

 Barna skal få kjennskap til særtrekk ved årstida 
våren, ein av dei fire årstidene, som grunnlag for 
undring og refleksjon knytt til livssyklus og nytt liv 

 Leggje til rette for at barna er nyfikne på 
naturvitskaplege fenomen, føle tilhøyrsle til naturen 
og gjere erfaringar med å bruke ulike reiskapar 

 Gje barna kunnskap om dyr og dyreliv på våren 
Fagområder:  Kunst, kultur og kreativitet 

 Natur, miljø og teknologi 

 Etikk, religion og filosofi 
 

 

 

 



Planar og tema for barnehageåret 2019-2020 

 

Avdeling:  

April og mai (veke 16-22) 

Tema: Boktema (avdelingane vel sjølve kva bok som blir tema) 
Nasjonaldagen og FN sin barnekonvensjon 

Bøker / eventyr:   
Songar og 
reglar: 

  

Aktivitetar  Vi øver oss å gå i tog 

 Foreldresamtaler 

 Planleggingsdag 22. mai, då er barnehagen stengt 

 Avsluttingstur med 6 åringane (gårdsbesøk) 

Fokus:  Vi tek utgangspunkt i forteljinga og personalet held 
førestilling for barna. 

Overordna mål:  Vi markerar Noreg sin nasjonaldag og gir barna 
innsikt i denne sentrale tradisjonen sine særpreg 

 Vi har i tillegg fokus på Barnekonvensjonen og 
reflekterer saman med barna kring denne: «Barn 
sine grunnleggjande rettigheiter til liv, utvikling, 
beskyttelse og deltaking» 

 Barna skal få oppleve glede og spenning ved å få 
kjennskap til barnelitteratur, ved bruk av varierte 
formidlingsmetodar som til dømes; teater, film, 
song, leik og lesestunder 

Fagmål:  Barna skal få oppleve ulike måtar å formidle tekst 
på, vi vil skape spenning og glede for barna ved 
høgtlesing, dramatisering, song og samtale. 

 Gje barna gryande kjennskap til kor viktige 
menneskerettane er, særskilt barnekonvensjonen 

 Gje barna rom for å undre seg over etiske og 
filosofiske spørsmål knytt til barn sine rettigheiter 

Fagområder:  Nærmiljø og samfunn 

 Etikk, religion og filosofi 

 Kunst, kultur og kreativitet 
 

 

 

 



Planar og tema for barnehageåret 2019-2020 

 

Avdeling:  

JUNI 
Tema: Sommar og sommaraktivitetar 

Bøker / eventyr:   
Songar og 
reglar: 

 Vi øver songar til Sommarfesten 

Aktivitetar  Foreldremøte med nye foreldra 

 Sommarfest 10. juni (eller en godvêrsdag i v. 24) 
Fokus:   
Hovudmål:   
Fagmål:   

Fagområder:  Kunst, kultur og kreativitet 
 

 


