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        MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG  

9   1. 

Utelek  

 

 

Linda ferie  

2.  

Utelek  

 

Fiskemåltid 

Linda ferie  

3.          

Utelek  

 

                                             

Linda ferie  

10 6.  

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde nede. 

7.  

Avdelingsmøter Rød 

og Gul avdeling. Vi 

passer hverandres 

barn.                        

Gul har møte fra      

kl. 09.00 – 10.00 

8. 

Varmmat:                     

Vi lager lapskaus                  

9.  

Lekegrupper:                    

En gruppe ute                  

To grupper inne  

 

 

Fiskemåltid  

10.           

Vi går på tur  

 

 

Havregrøt til lunsj 

11 

  

13. 

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde oppe.   

14.  

Barnehagedagen 2023  

Avdelingsmøter Rød og 

Gul avdeling. Vi passer 

hverandres barn.                        

Gul har møte fra           

kl. 09.00 – 10.00 

15. 

Varmmat:                     

Vi baker grove rund-

stykker 

16. 

Formingslek:                      

Vi maler  

 

 

Fiskemåltid 

17.  

Ella 3 år 

Bursdagssamling: 

Ingvild  

Vi går på tur  

Havregrøt til lunsj  

12  

 

20. 

Påskesamling: Linda  

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde nede.   

21. 

Avdelingsmøter Rød 

og Gul avdeling. Vi 

passer hverandres 

barn.                        

Gul har møte fra      

kl. 09.00 – 10.00 

22. 

Påskesamling: Ingvild  

Varmmat:                     

Vi lager lapskaus                  

23. 

Påskesamling: Linda  

Formingslek:                     

Vi tover    

 

Fiskemåltid 

24.            

Periodeavslutning  

 

 

Havregrøt til lunsj 

13    

 

 

 

27.  

Påskesamling: Ingvild  

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde oppe.   

28. 

Avdelingsmøter Rød 

og Gul avdeling. Vi 

passer hverandres 

barn.                        

Gul har møte fra      

kl. 09.00 – 10.00 

29. 

Påskesamling: Linda  

Eggejakt  

 

 

30. 

Påskefrokost  

Foreldre inviteres til 

frokost på avdelingen fra 

kl. 08.00 til 09.00 

Utelek  

 

31.  

Vi går på tur  

 

 

Havregrøt til lunsj 

 



 MÅNEDSPLAN GUL AVDELING: mars   
 

 

 

 

  

 

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). 
 

 

Vi fortsetter med implementering av nytt verktøy, og nå i mars vil vi ta i bruk tegn-til-tale.  Som 

skrevet i januarbrevet, så brukes tegn-til-tale 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. 

Tegnene brukes sammen med, og til, alle barna.  

Vi startet tidlig i februar opp med tegn til ordene; ferdig, hjelpe, spise og drikke. Og har fokusert på å 

bruke disse rundt måltidene i en tilvenningsfase for oss voksne. Vi ser allerede nå at barna 

responderer på tegnene, og snakker/forsterker i respons til oss med disse. Enkelte barn har også tatt 

i bruk tegnene i kommunikasjon barn - barn. Dette er utrolig flott å se, og man ser dermed at alle 

barn involveres i samspill og samtaler – også med hverandre. Som igjen betyr at det enkelte barn 

opplever seg inkludert og forstått av andre barn.  Vi ser også viktigheten av at alle bruker tegnene 

konsekvent.  

 
  

Videre tar vi i bruk dagstavla vår. Her skal vi skissere dagen vår, visuelt med bilder, og i tillegg 

forsterke med tegn-til-tale. Her må vi prøve oss frem, og ta tida til hjelp. Det er et mål lengre frem i 

tid å kunne bruke tegnene konsekvent til det vi formidler. Vi har tenkt at vi øver oss på få ord om 

gangen, og legger til nye når vi opplever å ha automatisert disse. Vi tar utgangspunkt i dagsplanen, og 

starter opp fra morgenen av.  

Vi syns det er spennende å komme i gang med dette, og det er ekstra motiverende å se hvor raskt 

barna fanger opp, og selv tar dette i bruk. Vi gleder oss til fortsettelsen.  

Overordnet tema for perioden: SPRÅK OG SPRÅKGLEDE 



 MÅNEDSPLAN GUL AVDELING: mars   
 

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). 

 

Vi har nå navngitt lekegruppene, og utgangspunktet vårt har vært aldersinndelte grupper. På denne 

måten blir det enklere å tilrettelegge innhold etter barnas utvikling. Men ofte med samme 

utgangspunkt, som f.eks kjøkkenlek. Trygghet og lek i mindre grupper, er en forutsetning for å 

mestre i større gruppe. 

 

 

Evaluering av måneden som har vært:                             
Etter to måneder med «Skinnvotten» har vi avsluttet med rollelek på karnevalet. Barna har blitt kjent 

med de ulike figurene gjennom bok, bilder på veggen, sang og figurene i eventyrkofferten. Vi har lekt 

oss med eventyret i både i lekegruppe og i samling. Det har vært en ekstra spennende prosess fra da 

vi startet arbeidet med å klargjøre til karnevalet, og pannebåndene ble laget. Enkelte barn har vært 

bevisst hvilket dyr de ville være, og karakteren har derfra bygget seg opp. Like spennende har det 

vært med den gamle mannen i eventyret (som de mener er nissen) og hunden som bjeffer.  

Å se alle dyra (barna) inkludere hverandre i votten (kuben) på karnevalet viser at de har fått en god 

forståelse av moralen i eventyret; inkludering og fellesskap. «Bare kom inn»! 

 

Temaarbeidet videre:  

Tema videre i perioden er «navn på kroppsdeler» og «min bokstav». «Navn på kroppsdeler» 

er et tema vi velger å ta med oss videre utover våren og over i neste periode da vi syns det er 

et stort tema vi kan leke oss mye med. Månedens bok er «Thomas går ut», og her leser vi om 

Thomas som skal kle på seg. Armer, bein og hode skal på riktig plass i klærne, og vi får 

snakket om kroppsdeler relatert til boka og oss selv.  

Med «min bokstav» vil vi at barna etter hvert skal begynne å kjenne igjen sin forbokstav. Vi 

skal også leke oss med navnet på flere måter, som f.eks å klappe navn i samlinger.  

Påsken er temaet som vil ta størst plass i mars måned. Vi skal bli kjent med historien om 

påskeharen, vi skal synge og leke kylling i egget, og vi skal ha fokus på nytt liv. Vi har allerede 

oppdaget småkryp som våkner til liv, og plukket med oss blomster på tur. 

Vi skal tove og male, og la barna bli kjent med nytt materiell.  



 MÅNEDSPLAN GUL AVDELING: mars   
 

Informasjon: 

• Personalet: Angelica er sykemeldt 100% i mars måned. Masumeh fortsetter i vikariatet.  

• Foreldre inviteres til påskefrokost torsdag 30. mars. Besteforeldre og oldeforeldre er også 

hjertelig velkomne.  

 

 

  

 

Med hilsen Ingvild, Masumeh og Linda 

Periodens bok:  

 

 

 

 

Månedens sanger:  

Felles språksang:                    

«Hjulene på bussen» 

Påske:                                               

«En liten kylling»                            

«En kylling, en kylling»  

Temasang:                                  

«Hode, skulder, kne og tå»          

«Du har to øyne som du kan se 

med»   

Vi klapper barnas navn 

 

 

Lekegrupper/primærbarn: 

Linda:                          
William, Atheenah og Alexander  

Ingvild:                              
Ella, Ella Gurie og Aurelia  

Masumeh: Constance, Hugo 

og Thilie  

 

 


