
 MÅNEDSPLAN GUL AVDELING: januar  
        MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG  

1 2.  

Planleggingsdag  

Barnehagen er stengt  

3.  4.  

 

 

 

 

5.  

Utelek 

 

Fiskemåltid 

6.          

Utelek  

 

2 

 

9.  

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde nede. 

10.  

Avdelingsmøter Rød 

og Gul avdeling. Vi 

passer hverandres 

barn.                        

Gul har møte fra      

kl. 09.00 – 10.00 

11. 

Varmmat:                     

Vi lager pasta med 

grønnsaker                  

12.  

Lekegrupper:                    

En gruppe ute                  

To grupper inne  

 

Fiskemåltid  

13.           

 Utelek  

 

 

Havregrøt til lunsj 

3 

  

16. 

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde oppe.    

17.  

Constance 2 år    
Linda: bursdagssamling  

Avdelingsmøter Rød og 

Gul avdeling. Vi passer 

hverandres barn.                        

Gul har møte fra                

kl. 09.00 – 10.00 

18. 

Varmmat:                     

Vi baker grove rund-

stykker 

19. 

Lekegrupper:                   

En gruppe ute                  

To grupper inne 

 

 

Fiskemåltid 

20.  

Utelek  

 

 

                             

Havregrøt til lunsj 

4  

 

23. 

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde nede.  

24. 

Avdelingsmøter Rød 

og Gul avdeling. Vi 

passer hverandres 

barn.                        

Gul har møte fra      

kl. 09.00 – 10.00 

25. 

Varmmat:                     

Vi lager pasta med 

grønnsaker      

26. 

Lekegrupper:                   

En gruppe ute                  

To grupper inne 

 

 

Fiskemåltid 

27.            

 Utelek  

 

 

                              

Havregrøt til lunsj 

5   

 

 

 

30.  

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde oppe.    

31 

Avdelingsmøter Rød 

og Gul avdeling. Vi 

passer hverandres 

barn.                        

Gul har møte fra      

kl. 09.00 – 10.00 
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Planmål for perioden: 

Hovedmål 

• Stimulere barns verbale og non – verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn 

involveres i samspill og samtaler (Årsplan for Våland – barnehagene, 2020 – 2022, s. 21). 

Delmål 

• Anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non – verbale uttrykk og støtte deres 

språkutvikling (Årsplan for Våland – barnehagene, 2020 – 2022, s. 21). 

 

 

Visuell forsterkning vil være i fokus hos oss når vi nå starter opp med språk og språkglede. Tidligere 

er dette blitt skrevet om under temaarbeid. I høst tok vi i bruk dagstavle + forsterkning med bilder 

blant annet på badet, under måltid, og i overganger generelt. Vi vil nå ta i bruk en ny metode, med 

litt annet verktøy, samt bruke tegn-til-tale i tillegg. Personalet vil på sikt få opplæring i metoden.  

Tegn-til-tale brukes for å tydliggjøre talespråket for dermed å styrke samspill og språkutvikling. Det 

kan brukes tegn til kun fokusordene eller til mange ord i en setning.  

Implementering av nye metoder i en virksomhet/avdeling kan ofte ta flere år. Planen i virksomheten 

vår er å bruke tegn-til-tale og visuell forsterkning som en naturlig ting for hele barnegruppa, og 

spesielt på liten avdeling.  

På samme måte vil eventyret vårt om «Skinnvotten» bli visualisert på ulike måter; med bok, bilder på 

veggen og konkreter – for å involvere barn, både verbalt og non-verbalt, i lek og samspill knyttet opp 

til eventyret.   

 

Sosialt mål for måneden: 
 

• De ansatte skal opptre autoritativt, ta ansvar og ramme inn barna på en god og omsorgsfull 

måte (Handlingsplan for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø i Våland – barnehagene, 2021, s. 7). 

 

På grunn av personalsituasjonen er vi her tilbake til det grunnleggende, relasjonsbygging. Vi vil dele 

oss i små og store lekegrupper, og la nytt personal få mulighet til å by på seg selv og la barna komme 

til seg. Vi ønsker at nytt personal skal gå inn i vår turnus fordi vi vet at relasjon bygges på tidligvakter, 

under stell og i lekegrupper. Vi lar barna medvirke i prosessen, og går forsiktig frem slik at vi på sikt 

får gode lekegrupper med trygge og tillitsfulle barn.  

 

Overordnet tema for perioden: SPRÅK OG SPRÅKGLEDE 
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Mål for barns medvirkning 

• Bruke bilder som kommunikasjon til medvirkning (Årsplan for Våland – barnehagene, 2020 – 2022, s. 

23).  

 

Evaluering av måneden som har vært: 

Desember ble gode dager, med innhold av julens elementer. Vi fikk gjort mye av det vi hadde 

planlagt, om enn i noe mindre grad. Vi bakte pepperkakehjerter til adventskalenderen, 

peppernøtter og lussekatter. Vi tørket appelsiner, luktet på nellikspiker og kanelstenger. Det 

ble Luciatog og nissefest. Men mest av alt runget det «ho, ho, ho» blant barna, og i 

samlingen var det helt klart «På låven sitter nissen» som var favoritt.  

Desember var også første måneden der vi prøvde oss på å være ute hver formiddag. I 

perioden med to voksne på avdelingen, var det denne utetiden som ble prioritert.  

Når man velger å være ute hver dag, velger man samtidig bort noe.  

Vi har kjent på at vi har valgt bort tid til lekegrupper og frilek. Det å starte ei lekegruppe med 

eventyrsamling, for deretter å gi barna tid til lek med konkretene – og la dem ha god tid og 

stor plass til å videreføre dette. Det har vi savnet. Lekegrupper er alltid et mål, både for 

gruppa og det enkelte barn, da vi her har mulighet til å ha større fokus på språk, samspill 

(dele, spør om å låne, samarbeide) og gå i dybden på tema, som f.eks butikklek eller eventyr.  

Vi velger å bruke torsdagen til lekegrupper. 

  

Temaarbeidet videre:  

«Skinnvotten» blir vårt faste eventyr i perioden. Eventyret/boka kom i fjor ut på ny, med nye 

flotte illustrasjoner. 

Vi skal lese i samling, bruke den som dialogisk lesing i lekegrupper, henge bilder fra boka på 

veggen, og vi skal la eventyret vise igjen i formingslek og pynt på avdelingen.  

Vi har en eventyrkoffert med konkreter; skinnvott og de ulike dyrene. Denne bruker vi i 

lekegrupper, men kan også tas med på tur. 
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Informasjon: 

• Masumeh er hos oss på Gul ut januar måned. 

• Therese Hatlestad begynner hos oss fredag 13. Hun er pedagog og ansatt i 

virksomheten vår, og er tilbake i 20 % jobb etter sykemelding. Hun skal være på 

toppen av grunnbemanningen hver fredag, og er ikke hos oss som pedagogisk leder.  

 

  

 

Med hilsen Ingvild, Masumeh og Linda 

Periodens bok: 

       

Ukrainsk eventyr, gjendiktet av 

Alf Prøysen 

 

Månedens sanger:       

Felles språksang:   

«Hjulene på bussen» 

Eventyrsang: 

«Skinnvotten» 

Faste sanger:                   

«Hi hello»                     

«God morgen alle 

sammen» 

 

 

 

Lekegrupper:     

Nye lekegrupper vil 

komme på plass etter 

hvert.  

 

 

 


