
 

 

 

Sørmarka arena barnehage 

Sonja Henie 

 

 
 

 

UKEPLAN UKE 38– 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 38 Mandag 20.09 Tirsdag 21.09 Onsdag 22.09 Torsdag 23.09 Fredag 24.09 

Tema: skoge og 

brannvern  

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 – Hvordan 

oppfører vi oss rundt 

flammer og hvordan 

slukke (Inghild 

Birgitte/Evelyn) 

Gr 2 

Formingsaktivitet knytte 

til brannvern uka.  

(Bente/Dovile)  

Samling (alle) 09:10  

Brannvern, nødnummer 

sangen, brannalarm og 

Bjørnis. (Dovile)  

 

Vi drar på brann jakt ute  

 

 

 

 

Samling 09:10  

- Gr 2 samling i 

garderoben 
(Bente) 

- Gr 1 samling på 

Sonja Henie 
(Inghild Birgitte) 

 

Gr 2 turdag- Hvordan 

oppfører vi oss rundt 

flammer og hvordan 

slukke dem 
(Bente/Dovile) 

 

Gr 1 

Formingsaktivitet knyttet 

til brannvern uka  

(Inghild Birgitte/Evelyn) 

 

Førskolegruppe 

sammen med Koss. 
(Celia, Bente, Evelyn) 

 

 

3-4 åringene – Vi leker 

brann og brannvesen  
(Inghild Birgitte/Dovile) 

Førskolegruppe – tur 

dag 
(Bente/Evelyn)  

 

3-4 åringen-  

Motorisk tilrettelagt lek 

ute med innspill fra 

brannvernuka.  
(Inghild Birgitte/Dovile) 

 

 

 



 

 

 

Sørmarka arena barnehage 

Sonja Henie 

 

 
 

 

UKEPLAN UKE 39 – 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 39 Mandag 27.09 Tirsdag 28.09 Onsdag 29.09 Torsdag 30.09 Fredag 01.10 

Tema: skogen vår – 

utforske nærmiljøet. 

Bok: Ulla, av Anna 

R.Folkestad. 

 

 

 

 

 

 

Samling 09:10 

- Gr 1 samling i 

garderoben 
(Evelyn) 

- Gr 2 samling 

Sonja Henie 

(Dovile) 

Gr 1 tur dag – Vi drar 

på tur i nærmiljøet og ser 

på høsttegn  

(Inghild Birgitte/Evelyn) 

Gr 2 

Hva er spesielt for 

høsten? 

Formingsaktivitet knyttet 

til høsten (Bente/ Dovile) 

Samling (alle) 09:10 

Evelyn 

Høst og vennskap 

Motorisk lek og 

regelleker ute/inne. 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 drar på 

tur i nærmiljøet og ser på 

høsttegn 
(Bente/Dovile) 

 

Gr 1 

Hva er spesielt for 

høsten? 

Formingsaktivitet knyttet 

til høsten (Inghild 

Birgitte/Evelyn) 

 

Førskolegruppe 

sammen med Koss 

(Celia, Bente, Evelyn) 

 

3-4 åringene – 

Sangsamling og motorisk 

tilrettelagt lek  
(Inghild Birgitte/Dovile) 

 

Førskolegruppe – tur 

dag sammen med Koss 

(Celia, Bente, Evelyn) 

 

3-4 åringen- 

Samlingsstund om 

høsten. Regelleker og 

brettspill. Vi arbeider 

med turtaking.  
(Inghild Birgitte/Dovile) 

 

 


