
 

Uke 6 Mandag 06.02 Tirsdag 07.02 Onsdag 08.02 Torsdag 09.02 Fredag 10.02 

 Samenes nasjonaldag 
 

 
Superklubben: Svømming 

Utedag 
 
 
 
 

Frokost: 08:15  

Superklubb:  
Språk og språkglede 
 
Skyer og vind: 
Tur 
 

Superklubb:  
Språkgrupper  
Skyer og vind:  
Lekegrupper 
 

Fiskemåltid  

Superklubb:  
Språk og språkglede 
Skyer og vind:  
 
Sapere-samling og 
matlaging 
Kristine 4 år!  

Uke 7 Mandag 13.02 Tirsdag 14.02 Onsdag 15.02 Torsdag 16.02 Fredag 17.02 

 Superklubb: 
Svømming 
 
Skyer og vind:  
Grupper m/Grønn 
Fellesrom  

Utedag  
 

 
 
 
Frokost: 08:15 

Superklubb:  
Språk og språkglede 
 
 
Skyer og vind:  
Tur 

Superklubb: 
Språkgrupper 
 
Skyer og vind:  
Lekegrupper 

Fiskemåltid  

Superklubb:  
Sapere-samling og 
matlaging 
Skyer og vind:  
Språk og språkglede 

Uke 8 Mandag 20.02 Tirsdag 21.02 Onsdag 22.02 Torsdag 23.02 Fredag 24.02 

 Superklubb:  
Svømming 
Skyer og vind:  
Grupper m/Grønn 
Fellesrom 
Fastelavn/Bollefest 

Utedag 
 

 
 

 
Frokost: 08:15 

  
Karneval/Kle-seg-ut-dag 

 

Superklubb: 
Språkgrupper 
 
Skyer og vind: 
Lekegrupper 
Fiskemåltid  

Superklubb:  
Språk og språkglede 
 
 
 
Skyer og vind:  
Sapere-samling og 
matlaging 

Uke 9  Mandag 27.02 Tirsdag 28.02 Onsdag 01.03 Torsdag 02.03 Fredag 03.03 

Vinterferieuke Superklubb:  
Tur  
Skyer og vind:  
Grupper m/Grønn 
Fellesrom 

Utedag 

 
 

Frokost: 08:15 

Fellestur hele 
avdelingen 

Superklubb: 
Språkgrupper 
 
Skyer og vind: 
Lekegrupper 
Fiskemåltid   

Superklubb:  
Språk og språkglede 
Skyer og vind:  
Sapere-samling og 
matlaging 
JOACHIM 6 ÅR! 



 

 

 

Superklubb: Skyer Vind 

Ines 
Live 

Aiden 
Torben 
Joachim 
Matteo 

 
 

Simona 
Sunniva 
Maud 

Ole 
Elver 

 

Erling 
Vegard 
Brage 
Odin 

Konrad 
Alma 

 

Ida 
Kristine 
Aurora 
Flore 

Alexander 
Marco 

Christer 
 

 

 

Periodens litteratur Periodens sanger og rim/regler Viktig informasjon 

Skinnvotten (Ukrainsk eventyr) 
Snart sover du (Vinter) 
Faktabøker om snø  
Pannekaka  
 
Superklubben: 

Snøjenta 

Tambar på sykehuset  

Ulike eventyr  
Skrive eget eventyr  

Sanger om hvert dyr fra eventyret om 
skinnvotten. 
Snøkrystaller  
Se, nå snør det! 
Det snør, det snør 
Vinter  
 
Regler:  
Ute i snøen 
Skinnvotten regle 

- Fint om dere merker klærne til barna 
med navn. Det ligger mange votter, luer 
og halser i gjenglemtkassen. Fint om dere 
ser over og tar det som hører til hos dere. 

- Superklubben: Vi fortsetter med 
svømming noen uker til. Husk at barna 
må ha med egen drikkeflaske på tur. 

-  22.02 Karneval – mer info kommer 
- Husk å lever ferielapp for vinter- og 

påskeferie (frist søndag 12.02) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Planmål for perioden:  
 
Sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer 
med å bruke språk og språkuttrykk som 
kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og 
som uttrykk for egne tanker og følelser (Årsplanen, 
s.21).  
 

Delmål:   
 

Anerkjenne, respondere og stimulere barnas ulike 
verbale og nonverbale uttrykk (Årsplanen, s.21).   
 
Være språklige forbilder, og være lydhøre i 
kommunikasjon med alle barn (Årsplanen, s.21).  
 

Sosiale mål for perioden:  
Legge til rette for et miljø hvor barn møter voksne som er anerkjennende, 
varme og oppmuntrende slik at alle barn føler seg verdifulle 
(Handlingsplanen for psykososialt barnehagemiljø, s. 6).  
 
Skape et godt miljø i små grupper der barn får muligheten til å utrykke 
seg og være språklig aktive (Handlingsplanen for psykososialt 
barnehagemiljø, s. 7).   

  
 

Mål for barns medvirkning denne perioden:   
 
Barna skal delta i beslutningsprosesser, være med å bestemme hva som 
skal skjer og hvordan det skal gjøres (Årsplanen, s.20).   

  
 

Dette ser vi ved at de ansatte:   

• Er anerkjennende, setter av tid til samtaler, skaper 
undring og har et bevisst forhold til språk i 
hverdagsaktivitet og lek. 

• Er gode språkmodeller ved at de benevner, utvider og 
stiller åpne spørsmål i hverdagen. 

• Etterspør, lytter til og setter ord på barns intensjoner 
og mangfoldige uttrykksformer. 

• Snakker med barna om det barna er opptatt av. 

• Gjennomfører jevnlige samtaler med barn i stor 
gruppe, liten gruppe og individuelt. 

 

Vi merker det på barna ved at:  

• De tar ordet   

• Leker og tøyser med språket   

• Bruker språket aktivt i lek og aktiviteter  

• Forteller fritt om egne opplevelser   

• Undrer seg, stiller spørsmål og er nysgjerrige   

 



 

 

Oppsummering januar: 
 

Oppstarten av 2023 ble ganske annerledes en vi hadde sett for oss på Blå avdeling. Det var en periode som var preget av mye sykdom både blant barn og personalet. Det var 

ingen mulighet for å få tak i vikar. Vi startet likevel opp med temaet «Språk og språkglede», og begynte å arbeide med ulike eventyr. Vi har vært gjennom mange ulike eventyr 

denne måneden, og barnegruppen synes det er spennende å lytte til eventyr de har hørt før og helt nye eventyr. Skinnvotten har vi arbeidet med både i superklubben, skyer og 

vind. Vi ser at dette eventyret har barna fått god kjennskap til, og barna er aktive deltakere i samlinger rundt dette eventyret. Vi har tatt eventyret med oss i formingsaktiviteter, 

memory-spill og på tur.  

 

Skyer og vind:  
 

Skyer har denne perioden vært sammen med 2018 barna på grønn avdeling. De har hatt frilek med stasjoner og hinderløype på fellesrommet. Barna har først og fremst valgt å 

være sammen med dem de kjenner, og på bakgrunn av dette skal vi dele barna i grupper på tvers slik at de kan etablere relasjoner også på tvers av avdelingene. Barna i «vind» 

har fokus på lek i små grupper, og vi ser at relasjonen barna imellom bare blir sterkere og sterkere. Vi ser at lek i smågrupper og en godt tilgjengelig voksen er med på å gi 

barna god lekekompetanse. Den voksne støtter når det trengs, og kan hjelpe barna med å finne gode strategier på utfordringer som kan dukke opp i samspillet mellom barna.  

 

 

Superklubben: 
Oppstart med svømming har vært det store denne måneden! Vi har kommet godt i gang med denne aktiviteten og vi ser at barna har stort utbytte av 

dette. Barna utfordrer seg selv hver gang, og de tar store steg for hver økt de er med på. Selve transportetappen til og fra svømming er en fin arena for 

gode samtaler. Vi har undret oss over ting i naturen og har undersøkt ulike fenomener som dukket opp langs turveien. Barna stiller undrene spørsmål og 

sammen utforsker vi og finner ut av det vi lurer på. «Hvorfor er det så mange fuglereir i et tre» (se bildet)? Dette måtte undersøkes, og nå snakker barna 

om syke trær, heksekost og sopp på trær. Når vi er tilbake i barnehagen etter svømming er det en sliten gjeng vi har med oss, vi tilrettelegger da for en 

god pause inne på avdelingen.  I superklubben har vi lest mange ulike eventyr; Skinnvotten, Hans & Grete, Pannekaka, Rødhette, med fler. Vi fortsetter 

temaarbeidet med språk og språkglede med å lese enda flere eventyr og til slutt skal vi skrive vårt eget. Vi er godt i gang med planleggingen av innholdet 

i superklubben dette halvåret, og sammen med Grønn blir det flere utflukter, dere vil få informasjonen dere trenger når alt er klart.  

  

 

 

 


