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Det har vært en fin og travel høst på Froskene. Nå gjør vi oss klar for den kalde fine tida, og fremover er det mye som skjer hos oss. Vinter i barnehagen 

betyr røde kinn og glade barn. Vi håper på snø i år for da kan vi ake og ha det kjekt. Vinteren starter med en travel desember. Hver dag i desember har vi 

julekalender på avdelingen, og i år skal vi lese fra boken «Pulverheksa hjelper julenissen». Her leser vi én kort historie hver dag. Ellers vil dagene fylles med 

julesang, julekreativitet og baking av lussekatter og pepperkaker. Kanskje blir det noen julehemmeligheter også.. Vi skal markere Lucia, ha nissefest og se 

julefilm i pysjen. Vi har dessuten hørt rykter om at rampenissen har blitt observert i nærområdet, så hvem vet, kanskje dukker han opp i år også. 

I januar begynner vi på eventyret «Skinnvotten». Dette er et ukrainsk eventyr som handler om en mann som mister skinnvotten sin i skogen en vinterdag. I 

løpet av natten blir votten til et hus for mange av skogens dyr. Både hare, rev, mus, frosk, villsvin, bjørn og ulv bruker votten som husly denne natten. Når vi 

jobber med eventyr, bruker vi konkreter og bilder i tillegg til dialogisk lesing. Vi undrer oss sammen med barna og vi inviterer alle barna inn i samtalen. Alle 

dyrene som finner ly i votten, har spesielle navn som barna lærer seg underveis. Vi har også mange kjekke regler med rimord og telling. Eventyret har også 

en dypere mening, nemlig at det er plass til alle. Dette er et viktig tema i barnehagen, og vi kommer til å snakke mye med barna omkring dette. Etter nyttår 

pakker vi vekk julen og tar frem vintertemaet. Vi har mange kjekke sanger og regler om tema vinter. Noen av barna husker sikkert disse fra i fjor, og de 

gleder seg til å høre dem igjen. Barna er svært ivrige på å lære seg disse, og de får være med å velge hvilke sang/regle vi skal ta for oss i samlingene den 

aktuelle dagen. Vi legger også ut et hefte med disse på nettsiden.  

Vi fortsetter med tre nye vennebøker denne vinteren. I desember handler venneboken om å spre glede. I januar leser vi om å roe seg ned, og i februar leser 

vi boken om å si stopp. Når vi leser bøker på avdelingen, enten det er i lesegrupper eller spontant, er vi opptatt av å ha dialog med barna mens vi leser. Vi 

skal støtte barnas spontane initiativ og undring, og invitere dem inn i samtalene.  

Siste torsdag i måneden har vi miljødag i barnehagen. Da rydder og koster vi ute, slik at det blir rent og ryddig rundt oss. Barna er fantastiske hjelpere. De 

koster, rydder og sorterer leker. En kjekk aktivitet som lærer barna å samarbeide med hverandre.  

13.12 Luciamarkering i barnehagen. Førskolebarna går i tog på barnehagens uteområde. Nærmer informasjon kommer når det nærmer seg.  

14.12 Nissefest på avdelingen og kanskje får vi besøk av julenissen. Vi spiser julegrøt denne dagen. Barna kan ha på seg nissetøy og nisseluer hvis de ønsker.  

21.12 Film og pysj. De som ønsker det, kan komme i barnehagen i pysjamasen. Vi rigger oss til med puter og tepper og vi ser en koselig julefilm sammen. Vi 

serverer pepperkaker og litt kos denne dagen.     

02.01 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt.   

Uke 5 Vi har fokus på samisk tradisjon og kultur hele uken. Vi markerer samefolkets dag (6.2) fredag 3.2.  

24.02 Karneval på avdelingen. Vi kan kle oss ut og danse hele dagen. Nærmere informasjon kommer når det nærmer seg.  



Uke 9 (27.02-03.03) Vinterferieuke. Vi kartlegger hvem som skal komme i barnehagen og hvem som skal ha fri.  

Vi fortsetter til å dele avdelingen i to gjennom kjernetiden som er fra 09.00-12.00. Fra 12.00-14.00 er det utelek. Det vi si at før 09.00 og etter 14.30 så 

legges det til rette for frilek på tvers av gruppene hvis vi er inne. Det er viktig at barna får leke på tvers av barnegruppen i tillegg til de styrte aktivitetene 

som er planlagt i gruppene i kjernetiden.  

 

Styringsdokumenter: 

Rammeplanen Rammeplan for barnehagen (udir.no) er et av våre styringsdokument, og alle målene er hentet fra denne. I tillegg ligger Barnehageloven Lov 

om barnehager (barnehageloven) - Lovdata og Årsplanen for Våland-barnehagene, avdeling Bekketunet og Maurtua (Teknikken barnehage) 22/23 

Bekkefaret-barnehagene - Årsplan 2022-2023 (minbarnehage.no) til grunn for alt vi planlegger og gjennomfører.  

Handlingsplan om det psykososiale barnehagemiljøet. Planen beskriver hvordan virksomheten arbeider for å forhindre mobbing og krenkelser av barn i 

våre barnehager. Planen beskriver hva barnehagene skal gjøre for å forebygge, og gjenkjenne mobbing og krenkelser blant barn og voksne, samt hvilke tiltak 

som må gjøres dersom det forekommer mobbing eller krenkelser i våre barnehager (s.2). Målsettingene imøtekommer ulike krav fra barnehagelovens §41 

om nulltoleranse og forebyggende arbeid, §42 om plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt miljø (aktivitetsplikt) og §43 om 

skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn (s.2-3). Her kan dere lese hele planen Bekkefaret-barnehagene - Psykososialt 

barnehagemiljø (minbarnehage.no) 

Strategi for samarbeid med barn er et overordnet, strategisk styringsdokument som beskriver hvordan ledere og ansatte i Stavanger skal se og forstå 

barn, samarbeide med barn og bruker deres kunnskap for å utvikle gode tjenester. Strategien skal bidra til samarbeid med hvert enkelt barn i hverdagen, 

samt styrke barns deltakelse i tjenesteutvikling i Stavanger kommune. Strategien ivaretar barnekonvensjonens grunnleggende rettigheter for 

framgangsmåte i møte med hvert enkelt barn. Den er også utformet i tråd med kunnskap fra barn. Strategien inneholder et uttalt barnesyn, verdier og 

beskrivelser av god praksis. FNs barnekonvensjon er forankret i Grunnlovens § 104. Konvensjonen gir alle barn grunnleggende individuelle rettigheter i 

handlinger og beslutninger som berører dem (artikkel 3,12,16). Den gir også føringer for hvordan barn som gruppe skal inkluderes i utvikling av tjenester 

som retter seg mot dem. Her kan dere lese hele planen:  Samarbeid med barn i Stavanger | Stavanger kommune 

Temaplanen er dynamisk og kan endres ved behov. Dette gir oss mulighet til å jobbe tverrfaglig, helhetlig og til barnets beste.  

Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe       

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.minbarnehage.no/bekkefaret/Underside/17402
https://www.minbarnehage.no/bekkefaret/Underside/17968
https://www.minbarnehage.no/bekkefaret/Underside/17968
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stavanger.kommune.no%2Fbarnehage-og-skole%2Fsamarbeid-med-barn-i-stavanger%2F%2319843&data=05%7C01%7Clone.pedersen%40stavanger.kommune.no%7C751496e14fc14e0ff56f08dacd4d7bd4%7C8cb94f174b6045d6b279cd88076e5b48%7C0%7C0%7C638048029906727389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wSeLNUvj3XNzQBRZJAswDTO2Rdc3pWQDZBz%2FYUgl8mM%3D&reserved=0


Fagområder Mål Hvordan 
Kommunikasjon, 
språk og tekst 

• Bruke språket for å videreutvikle 
begrepsforståelsen, og for å skape relasjoner og 
deltakelse i lek.  

• Bli kjent med ulike eventyr og fortellinger, samt 
sanger og regler. 

• Oppleve spenning og glede ved høytlesing og ha 
gode samtaler omkring innholdet i bøkene.  

• Månedens nøkkelord, sang/regler og bok 
presenteres i hvert enkelt månedsbrev.  

• Synliggjøre et språklig og kulturelt mangfold.  

• Vi skal bruke nøkkelordene aktivt sammen med barna for å utvide 
begrepsforståelsen. For å visualisere nøkkelordene bruker vi konkreter og/eller 
bilder.  

• Vi skal lese bøker sammen med barna, både i planlagte lesegrupper, mens også i 
frie aktiviteter.  

• Vi skal bli kjent med sanger og regler som handler om vinteren, og vi skal bli kjent 
med innholdet i eventyret om skinnvotten 

• Bruke språket aktivt i alle møter med barna og som inviterer barna til samtaler og 
dialog.  

• Vi skal lære oss en regle på samisk, samt å hilse og telle til 10. Vi skal også lære 
oss navnet på samiske artefakter. 

• Vi skal lese en bok om samene og nordlyset. 
 

Kropp, 
bevegelse, mat 
og helse 
 

• Legge til rette for at barna får være i bevegelse, 
lek og sosial samhandling med andre barn. 

• Barna skal få oppleve mestring ut fra egne 
forutsetninger. 

• Legge til rette for at barna blir kjent med seg selv 
og egen kropp, og at de kan utvikle en bevissthet 
om egne og andres grenser.  

• Videreutvikle motoriske ferdigheter, 
kroppsbeherskelse og koordinasjon. 

• Kjenne glede og mestring ved allsidig 
bevegelseserfaring inne og ute. 

• Gode vaner og rutiner for hygiene. 

• Variert kosthold. 
 

• Barna skal få oppleve allsidig lek inne og ute og vi skal gå på turer i ulike typer 
terreng.  

• Barna skal få oppleve hvordan det er å bevege seg og leke på snø og is.  

• Vi skal støtte og oppmuntre barna til å utfordre seg selv i klatrestativene, 
rutsjebanene og på sykkel.  

• Legge til rette for at barna kan få bruke kroppen sin i lek/fortelling av 
eventyrene, og la dem bruke kroppen i møte med musikk og sang.  

• Støtte og veilede barna ved toalettbesøk og håndvask.  

• Tilby barna variert og sunn mat i barnehagen. Gi dem smaksprøver og ta dem 
med i matlagingen der det er mulig.  

• Øve på å smøre selv, og å kunne be andre om å sende det du trenger, f.eks. skive, 
smør, pålegg etc.  
 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

• Legge til rette for at barna får ta i bruk fantasi, 
kreativ tenkning og skaperglede.  

• Barna skal få møte et mangfold av kunstneriske 
og kulturelle uttrykksformer og utforske disse.  

• Samlinger med musikk, fortellinger og eventyr som inspirerer barna til å uttrykke 
seg gjennom ulike estetiske prosesser. 

• Vi skal høre på joik, og utforske samisk musikk og regler. 

• Barna skal få lage julepynt og pynte pepperkaker.  



• Barna skal bli kjent med ulike teknikker, 
materialer og verktøy, og ulike måter å uttrykke 
seg på estetisk. 

• Ha tilgang til ting, rom og materialer som støtter 
opp om deres uttrykksformer.  

• Bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for 
hele barnegruppen.  

 

• Barna skal få være med å male ulike figurer på vinduene. 

• Male vinterbilder ved hjelp av ulike teknikker. 

• Vi skal lære om de samiske fargene i flagget og hvordan disse fargene går igjen i 
de ulike koftene.  

• Barna skal få være med i å fortelle/leke ut eventyr, enten ved hjelp av konkreter 
eller ved å bruke egen kropp. 

• Vi lager pynt til karneval og henger dette opp på avdelingen.  

Natur, miljø og 
teknologi 

• Legge til rette for at barna får erfaringer med de 
ulike årstidene og at de får være ute i naturen. 

• At barna får oppleve og undre seg over hva som 
skjer i naturen i overgangen mellom høst og 
vinter.  

• Legge til rette for at naturen oppleves som en 
arena for variert lek og læring. 

• La barna få kjennskap om dyr og dyreliv. 

• La barna oppleve, utforske og eksperimentere 
med naturfenomener og teknologi.  
 

• Vi skal være mye ute både i barnehagens uteområde og på tur.  

• Vi skal undre oss sammen med barna om ulike fenomener som inntreffer om 
vinteren. F.eks. hvorfor drar noe fugler, og hvor drar de? Hvor finner de fuglene 
som er igjen mat? Hva gjør dyrene om vinteren? Hvor er alle insektene? Hva er 
snø? Hva skjer med snø/is når det blir tatt med inn?                

• Vi skal ta deler av naturen med oss inn i barnehagen og studere hva som skjer. 
Hvor blir det av snøen når vi tar den med inn? Hva skjer når vann fryser?  

• Hvordan lever samene, og hvordan utnytter de ressursene fra naturen?  
 

Antall, rom og 
form 

• Introdusere barna for og hjelpe dem til å forstå 
sammenhenger i naturen og samfunnet.  

• Legge til rette for at barna får leke med former, 
tall, telling, måling og plassering. 

• Legge til rette for at barna får erfare størrelser i 
sine omgivelser og sammenligne disse. 

• Bruke telleramsen aktivt sammen med barna i 
ulike aktiviteter.  

• Stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i 
problemløsning. 

• Vi skal bruke elementene fra eventyret aktivt i samtaler og aktiviteter. F.eks. 
antall dyr som får plass oppi votten, størrelsen på dyrene og rekkefølgen de går 
inn.  

• Bli kjent med alle fargene. Fokus på fargene i det samiske flagget; rød, blå, gul og 
grønn. Lære oss hva de forskjellige fargene representerer.  

• Vi skal bruke konkreter for å visualisere når vi teller, sammenligner, måler og 
plasserer.  

• Vi bruker telleramsen og visualiserer med fingrene når vi teller med barna. Vi 
øver på å telle både oppover og nedover. Hvor mange dyr får plass i votten? 
Hvordan får alle dyrene plass? Hvor store er de «på ekte?»  

 



Etikk, religion og 
filosofi 

• Legge til rette for å skape en interesse for 
samfunnets mangfold og forståelse for andre 
menneskers livsverden og levesett. 

• Få en begynnende forståelse for at det finnes 
mange ulike måter å forstå ting på og leve 
sammen på. 

• Utvikle respekt og interesse for hverandre og få 
en begynnende interesse for hverandre. 

• Begynnende forståelse av verdien av likheter og 
ulikheter i et felleskap.  

• Gi barna kjennskap til og markere merkedager, 
høytider og tradisjoner.  

• I samlingene skal vi legge til rette for at barna får felles opplevelser gjennom lek 
og aktiviteter.  

• Vi skal lese og bli kjent med innholdet i vennebøkene. Vi skal ha mange gode 
samtaler med barna og vi skal undre oss sammen om hva bøkene handler om, og 
hva det vil innebære for barna.  

• Vi skal gi barna en begynnende forståelse av at vi alle er forskjellig. F.eks. 
hudfarge, øyne, hår, alder, kjønn, religion og livssyn. Vi skal hylle mangfoldet.  

• Vi skal undre oss og filosofere over moralen i eventyret om skinnvotten, og hva 
det egentlig formidler. 

• Vi skal snakke om jul, og hvorfor vi markerer julehøytiden. 

• Vi skal markere samenes nasjonaldag 6.2, og vi skal blir kjent med samisk kultur 
og levesett.  
 

Nærmiljø og 
samfunn 

• Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få 
erfaring med å lytte, forhandle og diskutere med 
hverandre. 

• Barna skal få utforske, oppleve og gjøre seg egne 
erfaringer i eget nærmiljø. 

• Barna skal få mulighet til å medvirke i sin egen 
hverdag, og deres meninger skal bli hørt.   

• Kulturelt mangfold og ulike levevis skal løftes 
frem.  

• Bli kjent med at samene er Norges urfolk, og få 
kjennskap til samisk kultur.  

• Vi skal oppmuntre barna til å være aktive deltakere i samlingene, og i alle 
hverdagsaktiviteter. 

• Barna skal få utfolde seg og være «her-og-nå» i lek, og få støtte og veiledning av 
personalet i vanskelige situasjoner/konflikter.  

• Vi skal øve på å ta andres perspektiv. 

• Vi skal gå turer i nærmiljøet, besøke lekeplasser, Jarlabanen, Vålandskogen og 
Vannassen.  

 
 

 

Førskolegruppen: 

• Tigerklubb og Regnbuekor.  

• Januar: Brev fra skolene barna skal gå på. Husk å gi beskjed til avdelingen hvilken skole ditt barn skal gå på. Vi lager førskolegrupper for de ulike 

skolene på tvers av avdelinger. Dette for at barna skal få bli kjent med andre barn som starter på samme skole.  

• Svømming (på nyåret).  


