
 

Uke 10 Mandag 06.03 Tirsdag 07.03 Onsdag 08.03 Torsdag 09.03 Fredag 10.03 

Tema: Språk og språkglede Superklubb:  
Skøyter 
Vi ferier Joachim 

6 år (fredag 03.03)  
Skyer: 
Grupper m/Grønn 
Vind: 
 Frilek  

Utedag 
 
 
 
 

Frokost: 08:15  

Superklubb:  
Språk og språkglede 
Forberedelse til 
barnehagedagen 
 
Skyer og vind: 
Tur 

Superklubb:  
Språkgrupper  
 
Skyer og vind:  
Lekegrupper  
 

Fiskemåltid  

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

Uke 11 Mandag 13.03 Tirsdag 14.03 Onsdag 15.03 Torsdag 16.03 Fredag 17.03 

Tema: Språk og språkglede Superklubb: 
Skøyter 
Skyer:  
Grupper m/Grønn 
 
Vind: 
Frilek 

 

 
 
Mer info kommer! 

Superklubb:  
Påskeaktiviteter 
 
Skyer og vind:  
Tur 

Superklubb: 
Tur til Vitenfabrikken 

- Eget infoskriv 
kommer 

Skyer og vind:  
Lekegrupper 
 

Fiskemåltid  

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

Uke 12 Mandag 20.03 Tirsdag 21.03 Onsdag 22.03 Torsdag 23.03 Fredag 24.03 

Tema: Språk og språkglede Superklubb: 
Skøyter  
 
Skyer: Grupper m/Grønn 
Vind: Frilek 

Utedag 
 

 
 

Frokost: 08:15 

 Superklubben: 
Påskeaktiviteter  
 
Skyer og vind: 
Tur 

Superklubb: 
Språkgrupper 
 
Skyer og vind:  
Lekegrupper 
Fiskemåltid  

Språk og språkglede: 
Periodeavslutning m/ 
fellessamling på huset  
 

Uke 13 Mandag 27.03 Tirsdag 28.03 Onsdag 29.03 Torsdag 30.03 Fredag 31.03 

Tema: Påske 
 
Foreldresamtaler: 
Superklubb 

Superklubb:  
Påskeaktiviteter  
Skyer:  
Grupper m/Grønn 
Vind: Frilek     
Erling 5 ÅR! 

Egg jakt 
 
 

 

Superklubben: 
Påskeforberedelser 

 
Skyer og vind:  

Tur 

Påskefrokost 

 

Superklubb:  
Påskeaktiviteter  
 
Skyer og vind: 
Påskeaktiviteter  
Feire Flore 4 år (02.04)! 

Uke 14 Mandag 03.04 Tirsdag 04.04. Onsdag 05.04  Torsdag 06.04 Fredag 07.04 

Tema: Påske Påskekos 
 
 
 

Påskekos 
 
 

Påskekos 
NB: barnehagen stenger kl. 

12.00!  

Skjærtorsdag  
Barnehagen er stengt! 
 
 
 

Langfredag 
Barnehagen er stengt! 

 



 

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: 

Tambar og Harepusene   
Hvorfor påskeharen legger egg   
Odd er et egg   
Tarkus  
Verdens vakreste egg 

 

Sanger om hvert dyr fra eventyret om skinnvotten. 
Blomster små 
Alle fugler  
Pål sine høner 
En liten kylling 
Haren uti gresset 
Hvor er egget 
Pip pip, sider de søte små 
 
Regler:  
Epler og pærer 
Hoppe sa gåsa 
En kylling, en kylling 
 

- 6,13 og 20 mars: Superklubben skøyter i Sørmarka 
Arena 

- 16 mars: Superklubben tur til Vitenfabrikken i 
Sandnes. Dette blir en heldagstur. Dere vil få et 
eget skriv når det nærmer seg.  

- 30.mars: Påskefrokost for hele familien 
- 05. april: barnehagen stenger 12.00! 
- 06.04-10.04: Påskestengt 
- 11.04: Planleggingsdag, barnehagen er stengt.  
- Det vil bli satt opp foreldresamtaler med 

superklubben i slutten av måneden – dette er siste 
samtale, og tematikken vil være 
informasjonsoverføring til skolen.  

-  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

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 februar: 
 

 

Februar har vært en veldig fin måned med masse god utvikling. Vi har markert samenes nasjonaldag, hvor barna fikk se videoer og lære med om samenes 

kultur. Vi har hatt fastelaven og ulike formingsaktiviteter knyttet opp mot dette. Karneval var en suksess, hvor vi hadde mange kjekke aktiviteter (pinjata, disko, 

ansiktsmaling). Vi avslutter februar med en fin vinterferieuke hvor vi har vært færre barn på avdelingen, og bruker tiden til kjekke aktiviteter og gode samtaler.  

 
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.  

 

Skyer har fortsatt med grupper på tvers med Gaupene på Grønn avdeling. Vi ser at de 2 inndelte gruppene har fungert veldig fint, og at barna i større grad 

søker barn fra grønn avdeling nå. Vi har planlagte og regelbestemte aktiviteter hvor barna får varierte erfaringer både fysisk (på fellesrommet), men også bli 

bedre kjent med mer samlingsbaserte, språklige aktiviteter (på avdelingen).  

Felles for skyer og vind: Vi ser at vennskap utvikles mer og mer, og at barna stadig blir bedre på å bruke språket aktivt i samhandling med andre barn og 

voksne. Vi opplever også at barna utstråler glede, trygghet og tilhørighet i gruppen. Alle har tilpasset seg og forstår mer hva det innebærer å være en del av en 

stor barnegruppe. Vi jobber kontinuerlig med hvordan man skal behandle hverandre, og vi ser at barna tar til seg dette, lytter og hjelper hverandre.  

 

Superklubben: 

I superklubben denne måneden har vi arbeidet videre med temaet «Språk og språkglede». Superklubben har selv skrevet eventyr denne måneden, og 
tegnet historien de selv skrev. Det er tydelig at barna i superklubben har fått med seg hvordan et eventyr er bygd opp, med innledning, hoveddel og 
avslutning. Vi snakker mye om ordene barna velger å bruke og hva de assosierer med ordene. Et av ordene som ble brukt i eventyret til barna var «mørk», til 
det ordet hadde barna mange ulike referanser, og det skaper spennende refleksjoner barna imellom. I rammeplanene for barnehagens innhold og oppgaver 
står det «Gjennom arbeid fagområdet kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna utforsker og gjør seg erfaringer med ulike 
skriftspråksuttrykk, som lekeskift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter», (Rammeplanen, 2017, s.48). Vi har synliggjort alfabetet på 
avdelingen, og barna har da vist større interesse for å «lese» og skrive bokstaver. Vi har arbeidet med «min bokstav», og hørt på lyden alle navnene i 
superklubben starter på. Vi har videreført ordlyden til andre ord som startet på samme bokstav, og opplever nå at alle barna har en begynnende interesse 
for å skrive navnet sitt og alle kjenner igjen sin egen bokstav.  


