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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

       6.  

Samling: 

Fra kl.09:15   

  

Vi markerer 

samenes 

nasjonaldag! 

 

 
 

 

Forming:    

Vi lager sjørøver 

«kostymer» som 

de skal få bruke i 

leken 

   

  

    

       7.   

Samling:   

Fra kl.8:15  

    

 
Utedag: 

Fra 09:00 

 

 

 

 

       8.   

Samling:   
Fra kl.09:15   

 

   
Sang og 
musikk/dans    

  

9. 

Samling: 

Fra 09:15 

 

 
5 års klubb: 

Fra 10:00-

14:00 

 

Språk og 

lekegrupper 

for 3 og 4 

åringene.  

10. 

Samling:  

Fra 09:15 

 

 
Tur i nærområdet: 

Fra 10:00 

 

Husk gode klær, sekk 

og vannflaske! 
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      13.  

Samling: 

Fra kl.09:15   

  

 

Forming:    

Vi lager 

sjørøverinspirert 

valentines kort til 

noen vi er glade i 

<3 

 

       14.   

Samling:   

Fra kl.8:15  

    

 
Utedag: 

Fra 09:00 

 

 
 

       15.   

Samling:   
Fra kl.09:15   

 

   
Sang og 
musikk/dans    

 

16. 

Samling: 

Fra 09:15 

 

 
5 års klubb: 

Fra 10:00-

14:00 

 

Språk og 

lekegrupper 

for 3 og 4 

åringene 

17. 

Samling:  

Fra 09:15 

 

 

Karneval!  
Fra 10:00-11:00 

 

 

       20.  

Samling: 

Fra kl.09:15   

  

 

Forming:    

 

       21.   

Samling:   

Fra kl.8:15  

    

 
Utedag: 

Fra 09:00 

 

 
 

       22.   

Samling:   
Fra kl.09:15   

 

   
Sang og 
musikk/dans    

 

23. 

Samling: 

Fra 09:15 

 

 
5 års klubb: 

Fra 10:00-

14:00 

 

Språk og 

lekegrupper 

for 3 og 4 

åringene 

24. 

Samling:  

Fra 09:15 

 
Tur i nærområdet: 

Fra 10:00 

 

Husk gode klær, sekk 

og vannflaske! 



 

 

 

 

Rutiner i barnehagen:    

   

08:15   Frokost    

09:15   Samling   

09:30   Aktiviteter/ dele i grupper   

11:00   Lunsj   

12:00   Utelek/hvilestund   

Pauseavvikling      

14:00   Frukt måltid    

   

   
Rammeplan for barnehagen sier at barnehagen skal ivareta barnas behov for lek: 

   

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 

Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en 

arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal 

inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle 

barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek, alene og sammen 

med andre.  

 

 

Tema for februar er sjørøvere og rollespill. Barna er glade i å leke rollelek og vi ser at 

sjørøvere og kaptein sabeltann fanger en god interesse hos dem. Vi har en liten koffert som 

vi låner fra fellesrommet med sjørøver elementer i, her får de øvd på en del sosiale 

ferdigheter. I leken må man dele og gjerne bytte på hvem som er hvem, dette er gode 

læringsarena for barna hvor de får mulighet til å skape gode relasjoner med de andre på 

avdelingen. Kreativiteten er også viktig i rollelek, hvordan gå frem i leken, hvilke roller har 

man og ikke minst å selv ta aktiv del i leken samtidig som man tar hensyn til de andre.  

 

Vi ønsker å ha et større fokus på hva barna selv er interessert i, så vi har laget en ide boks 

som dere kan finne på gangen. Hovedmålet med boksen er at barna sammen med dere 

hjemme kan komme med noen ideer på tema eller forslag til ulike aktiviteter. Vi håper at 

barna kan ha glede av å se sine egne forslag bli brukt, men også kunne glede seg og 

interessere seg for de andre sine forslag! 

   

 

  

 

   

   



Mandag:    

Vi har ulike formingsaktiviteter hvor fokuset er at barna skal mestre mest mulig selv. Dette 

er en god aktivitet hvor vi øver på finmotorikk.    

    

Tirsdag:    

Møtedag, alle barna skal være på kledd og ute innen 9:00. Det går helt fint å komme etter 

dette, men vi ønsker at de har på yttertøy og kan gå rett ut.  

   

Onsdag:    

Onsdag er det fokus på dans og musikk! Her skal barna få utfolde seg fritt i store 

omgivelser. Musikk gir både glede og kan bidra til god fysisk aktivitet.    

   

   

Torsdag:    

5- års klubb fra 10:00-14:00 

 

3 og 4 åringene er på avdelingen og har språk og lekegrupper.  

 

 

Fredag:    

På fredag er det tid for tur! Da utforsker vi gjerne nærområde og naturen rundt oss. Vi 

bruker mye tid på å komme oss til bestemmelsesstedet. Vi ser at når det går i deres tempo, 

og de har mulighet til å utforske har de stor glede av turen. Da blir det mindre fokus på at 

det er langt å gå eller at de er slitne. Vi øver også på å følge trafikkreglene og gå samlet 

sammen slik at vi får en trygg og fin tur!   

Det er fint om de har god sekk (som kan festes) og gode sko å gå med til barna 

disse dagene.    

   

   

Samlingsstund:    

Har vi hver dag etter frokost. Der samles vi i en ring rundt på gulvet, og vi leser en bok, 

synger, snakker om ulike temaer eller hva hver enkelt har gjort i helgen. Vi tar også for oss 

dagsplanen med bilder, slik at barna opplever en mest mulig forutsigbar hverdag.    

   

   

 

 


