
 

 

 

Sørmarka arena barnehage 

Sonja Henie 

 

 
 

 

UKEPLAN UKE 36 – SONJA HENIE 

Gjennom aktivitetene i denne perioden jobber vi med disse tiltakene fra Årsplan/periodeplan: 

- Trygghet, tilhørighet og trivsel i en forutsigbar hverdag 

- Barna skal oppleve at de har en nær og trygg relasjon til de voksne og til de andre barna i barnehagen. 

UKE 36 Mandag 06.09 Tirsdag 07.09 Onsdag 08.09 Torsdag 09.09 Fredag 10.09 

Tema: skogen vår – 

utforske nærmiljøet. 

Bok: Ulla, av Anna 

R.Folkestad. 

 

 

 

 

 

Samling 09:10 

- Gr 1 samling i 

garderoben 

(Inghild Birgitte) 

- Gr 2 samling på 

Sonja Henie 

(Bente) 

Gr 1 tur dag – Vi leter 

etter dyrespor, dyr og 

innsekter i nærmiljøet 

(Inghild Birgitte/Evelyn) 

Gr 2 

Hvilke planter, dyr og 

dyrespor kan vi finne i 

skogen?  

(Bente/Dovile)  

Samling (alle) 09:10 

Hva er en venn? Hva 

gjør vi hvis noen er lei 

seg? Hvordan skal vi 

være sammen? 

Tilrettelagt lek ute og 

inne, med fokus på 

sosialkompetanse og 

relasjoner.  

 

 

 

Samling 09:10  

- Gr 2 samling i 

garderoben 
(Bente) 

- Gr 1 samling på 

Sonja Henie 
(Inghild Birgitte) 

 

Gr 2 turdag- Vi leter 

etter dyrespor, dyr og 

innsekter i nærmiljøet 
(Bente/Dovile) 

 

Gr 1 

Hvilke planter dyr og 

dyrespor kan vi finne i 

skogen?  

(Inghild Birgitte/Evelyn) 

 

Førskolegruppe 

sammen med Koss. 

Vi blir bedre kjent og 

arbeider med samhold og 

relasjoner i gruppa  
(Celia, Bente, Evelyn) 

 

 

3-4 åringene – vi blir 

bedre kjent med barna på 

Koss 
(Inghild Birgitte/Dovile) 

Førskolegruppe – tur 

dag 
(Bente/Evelyn)  

 

3-4 åringen-  

Tilrettelagt rollelek meg 

fokus på samhold, 

følelser og relasjoner.  
(Inghild Birgitte/Dovile) 

 

 

 



 

 

 

Sørmarka arena barnehage 

Sonja Henie 

 

 
 

 

UKEPLAN UKE 37 – SONJA HENIE 

Gjennom aktivitetene i denne perioden jobber vi med disse tiltakene fra Årsplan/periodeplan: 

-  Trygghet, tilhørighet og trivsel i en forutsigbar hverdag 

- Barna skal oppleve at de har en nær og trygg relasjon til de voksne og til de andre barna i barnehagen. 

UKE 37 Mandag 13.09 Tirsdag 14.09 Onsdag 15.09 Torsdag 16.09 Fredag 17.09 

Tema: skogen vår – 

utforske nærmiljøet. 

Bok: Ulla, av Anna 

R.Folkestad. 

 

 

 

 

 

 

Samling 09:10 

- Gr 1 samling i 

garderoben 
(Inghild Birgitte) 

- Gr 2 samling 

Sonja Henie 

(Dovile) 

Gr 1 tur dag – Vi 

samler naturmateriale til 

flåtebygging 

(Inghild Birgitte/Evelyn) 

Gr 2 

Vi begynner å utforske 

elementer fra boka Ulla. 

Hvordan kan vi bygge en 

flåte slik som beveren 

Jon? (Bente/ Dovile) 

Samling (alle) 09:10 

Evelyn 

Vennskap, sang og 

boken Ulla 

Motorisk lek og 

regelleker ute/ute. Her 

arbeider vi med 

samhandling og sosial 

kompetanse 

 

 

Samling 09:10 

- Gr 2 samling i 

garderoben 
(Dovile) 

- Gr 1 samling 

Sonja Henie 
(Evelyn) 

 

Gr 2 turdag- Vi samler 

naturmaterialer til 

flåtebygging 
(Bente/Dovile) 

 

Gr 1 

Vi utforsker elementer 

fra boka Ulla 

Hvordan kan vi bygge en 

flåte slik som beveren 

Jon? 
(Inghild Birgitte/Evelyn) 

 

Førskolegruppe 

sammen med Koss 

(Celia, Bente, Evelyn) 

 

3-4 åringene – 

Vi snakker om ulike 

følelser, og å høre på 

egne og andres grenser. 
(Inghild Birgitte/Dovile) 

 

Førskolegruppe – tur 

dag sammen med Koss 

(Celia, Bente, Evelyn) 

 

3-4 åringen- 

sangsamling 

Tilrettelagt lek i mindre 

grupper 
(Inghild Birgitte/Dovile) 

 

 


