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Vår visjon: «Vår barnehage gir flyvedyktige barn» 

 

 

I Kirkemoen barnehage ønsker vi at alle barn skal utvikle:  

o Et godt selvbilde; føle seg verdsatt, ha tro på seg selv, like seg selv, «jeg skal være meg».  
o God selvstendighet; mestre krav og forventinger ut fra alder og modenhet, klare å ta valg, takle motgang.  
o Gode sosiale egenskaper; være tilpasningsdyktig, vise empati, «gi plass til andre slik at de blir seg».  

 
- Noe som er viktig for å kunne være «flyvedyktig».  

 

Den røde tråden som vi jobber etter i alle daglige situasjoner er følgende begreper: 

Høflighet: Respekt for hverandre Vanlig folkeskikk: 
o Vi hilser på hverandre og sier 

hade på en ordentlig måte 
o Vi spør på en fin måte om det vi 

vil ha: «kan jeg få?» 
o Huske å takke for det man får 

o Vi aksepterer andre som de er  
o Øver opp forståelsen for at alle 

ikke er like, men at alle er like 
verdifulle. 

o Vi unngår å si/gjøre noe med 
vilje som andre blir lei seg for 

o Kunne vente på tur 
o Kunne lytte når andre snakker 
o Svare når noen spør om noe  
o Kunne dele og låne bort.  
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Dette	halvåret	går	vi	inn	i	Mummidalens	mangfoldige	verden!	
- Et felles tema i barnehagen skaper et felles univers og samhold. 

  

Mummidalen 

Eksperimenter 

Lekeverden 

Følelser 

Naturen 
Være sammen 

Vennskap 

Familieforhold Tradisjoner 
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August 2021 
 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, 
bevegelse, mat 

og helse 

Kunst, 
kultur og 
kreativitet 

Natur, miljø 
og teknologi 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom og 
form 

Vi synger 
augustsangen og 
navnsang.  
 
Daglig bruk av 
kalenderen, barna 
blir kjent med tall, 
bokstaver og 
symboler. 
 
Vi lytter til «Kan du 
løveloven?». 
 
Vi leser og ser i 
bøker.  

Vi fortsetter 
med våre 
innarbeidede 
smitteverns-
rutiner.  
 
Vi smaker på 
bær vi finner i 
naturen.  
 
Vi sanser og 
beveger oss i 
naturen.  
 
 
 

Falkene og de 
eldste 
Blåmeisene 
tegner 
selvportrett.  
 
Vi maler med 
blåbær.  
 
 

Vi opplever 
naturen som 
arena for lek og 
læring.  
 
Får kjennskap til 
naturen og 
utvikler respekt 
og begynnende 
forståelse for 
hvordan de kan 
ta vare på den.  
 

Vi viser 
hverandre 
toleranse og 
respekt, 
anerkjenner 
følelser og skaper 
gode relasjoner.  
 
Vi undrer oss 
sammen.  

Vi blir kjent i 
nærområdet ved 
å gå på turer.  
 
Vi ønsker nye 
familier 
velkommen.  
 
Vi styrker 
samholdet med 
felles 
opplevelser og 
erfaringer.  

Vi teller barn i 
morgenmøtet. 
 
Vi lærer dag, 
dato, måned  
og år i 
morgenmøtet. 

Vi bruker 
kroppen og 
sansene for å 
utvikle 
romforståelsen.  
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September 2021 
 
 
Kommunikasjon, 

språk og tekst 
Kropp, 

bevegelse, mat 
og helse 

Kunst, kultur 
og kreativitet 

Natur, miljø 
og teknologi 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom og 
form 

Vi synger 
septembersangen. 
 
Vi lytter til 
Mummisangen.   
 
Daglig bruk av 
kalenderen, barna 
blir kjent med tall, 
bokstaver og 
symboler.  
 
Vi leser 
Mummibøker.  
 
 

Vi fortsetter med 
våre innarbeidede 
smittevernsrutiner 
 
Vi veksler 
mellom 
aktiviteter og 
perioder med ro.  
 
Vi går på tur med 
variert terreng.  
 
Vi sanker og 
sylter.  
 
 

Barna lager sine 
egne 
Mummihus.  
 
Vi lager 
lekemiljøer, 
inne og ute.  
 
Vi ser 
filmsnutter fra 
Mummidalen.  
 
 
 

Vi følger med 
på naturens 
skiftninger.  
 
Vi smaker og 
erfarer ulike 
typer frukt.  
 
Vi drar på 
fisketur. 

Barna blir kjent 
med Mummi-
verden.  
 
Fokus på familie 
og venner.  
 
Vi viderefører 
verdiene fra 
løveloven.  
 
 

Maxi-Falkene 
og Mini-
Falkene 
starter opp.  
 
Vi starter med 
fellessamling.  
 
Vi går på 
turer i 
nærmiljøet.  
 
Vi besøker 
biblioteket.  
 
Brannvernuke 
i uke 38.  

Vi teller oss i 
morgenmøtet 
 
Vi lærer dag, 
dato, måned og år 
i morgenmøte.  
 
Barna får erfaring 
med ulike 
geometriske 
former.  
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Oktober 2021 
 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, 
bevegelse, mat 

og helse 

Kunst, kultur 
og kreativitet 

Natur, miljø 
og teknologi 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom og 
form 

Daglig bruk av 
kalenderen, barna 
blir kjent med tall, 
bokstaver og 
symboler.  
 
Vi synger 
oktobersangen.  
 
Vi lytter til ulike 
Mummisangen.   
 
Vi fisker sanger.  
 
Vi leser 
Mummibøker.  
 

Vi fortsetter 
med våre 
innarbeidede 
smitteverns-
rutiner.  
 
Vi høster av 
naturens 
mangfold og 
lager 
grønnsakssuppe. 
 
Vi lukter, 
smaker og tar på 
ulike 
grønnsaker.  
 
Vi tilpasser klær 
etter vær.  

Barna lager 
høstkunst.  
 
Vi dramatiserer 
fra 
Mummidalen.  
 
Barna fortsetter 
med 
mummihusene.  
 

Vi følger med på 
forandringene 
som skjer i 
naturen.  
 
Vi oppdager 
naturfenomener 
og gjør ulike 
eksperimenter 
sammen med 
Hemulen.   
 
 
 
 

Vi undrer oss 
sammen over de 
ulike 
karakterene i 
Mummidalen.  
 
Vi undrer oss 
sammen over 
hva begrepet 
familie 
innebærer.  

Foreldresamtale 
Blåmeisene. 
 
Vi går på turer i 
nærmiljøet. 
 
Vi snakker om 
Mummihusene 
og barnas 
familie.  
 
  
 

Vi teller oss i 
morgenmøte.  
 
Vi lærer dag, 
dato, måned og 
år.  
 
Vi får erfaringer 
med ulike 
mengder, 
konsistenser og 
opplever ulike 
sammenhenger.  
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November 2021 
 
 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, 
bevegelse, mat 

og helse 

Kunst, kultur 
og kreativitet 

Natur, miljø 
og teknologi 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom 
og form 

Daglig bruk av 
kalenderen, barna 
blir kjent med tall, 
bokstaver og 
symboler.  
 
Vi synger 
novembersangen.  
 
Vi lytter til ulike 
Mummisangen.  
 
Vi leser 
Mummibøker.   
 
 
  

Vi fortsetter med 
våre innarbeidede 
smitteverns-
rutiner.  
 
Veksle mellom 
aktiviteter og 
perioder med ro.  
 
Vi lager 
Mummimammas 
lappskaus. 
 

Vi ser på 
filmsnutter fra 
Mummidalen.  
 
Vi tegner fra 
Mummidalen.  
 
Vi lager 
Trollmannens 
kongerubin.  
 
Vi lager 
Mummihaler.  
 
 
 
 

Vi forbereder 
oss til vinteren.  
 
Mummidalens 
vintersøvn... 
 
Vi blir kjent 
med andre arter 
som også sover 
om vinteren.  
 
 
 

Vi skaper gode 
opplevelser 
sammen med 
andre barn og 
voksne.  
 
Vi viderefører 
verdiene i 
Løveloven. 
 

Foreldresamtaler 
Falketårnet.  
 
Vi mottar brev fra 
Snusmumerikken. 
 
Vi sier adjø helt 
til neste gang, og 
avslutter nå med 
vår Mummi-fest-
sang!  
  
 
 
 

Vi teller oss i 
morgenmøte.  
 
Vi lærer dag, 
dato, måned 
og år. 
 
Vi teller og 
sorterer.  
 
 



9 
 

Desember 2021 
 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, 
bevegelse, mat 

og helse 

Kunst, kultur 
og kreativitet 

Natur, miljø 
og teknologi 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom 
og form 

Vi synger desember 
sangen og andre 
julesanger. 
 
Egen julekalender 
med tall, bokstaver 
og symboler. 
 
Vi leser bøker som 
omhandler julen på 
mange måter 
 
Felles- 
arrangementer 

Vi fortsetter med 
våre innarbeidede 
smittevernsrutiner.  

Vi bruker fin og 
grovmotorikken til 
å lage 
julehemmeligheter. 

Vi baker og 
smaker. 

  

Vi maler juleposer  

Vi pynter juletrær, 
både inne og ute  

Vi teller ned til jul 
med julekalender, 
og venter i 
spenning  

Vi lager 
julehemmeligheter  

Vi lytter til 
julemusikk  

 

Vi erfarer 
vinteren som 
årstid  

Vi lyser opp i 
mørketiden.  

Vi lager 
forhåpentligvis 
snøskulpturer.  

Vi fryser vann.  

 
 

Vi undrer oss 
sammen over 
julebudskapet, 
og får kanskje 
besøk av presten  

Vi skaper 
forventninger, 
glede og ro  

Vi tar del i 
norsk 
juletradisjon.  

 

Vi markerer 
Lucia. 

Vi sprer 
juleglede på 
Sokna.  

Vi besøker 
kirken. 

Nissefest- 
kanskje 
kommer 
julenissen?  

 

Vi teller ned 
til julaften i 
morgenmøte  

Vi veier, måler 
opp og teller 
når vi baker  

Vi pynter på 
avdelingene 
med ulike 
former og 
mønstre.  

 


