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Vinteren er over og vi går mot lysere tider, varmere vær og vår! Våren er tiden for nytt liv og det som spirer og gror. Våren innbyr til både undring og 

refleksjon; hva skjer egentlig rundt oss om våren?  Vi følger med på det som skjer ute samtidig som vi skal plante og følge med på disse prosessene på nært 

hold inne i barnehagen. Vi har mange kjekke sanger og regler som har tema vår. Noen nye og noen gamle. Barna er svært ivrige i å lære seg disse og de får 

være med å velge hvilke sang/regle vi skal ta for oss den aktuelle dagen.  

Ut fra barnas interesser og ønsker, skal 3-4 åringene jobbe med tema kroppen frem til sommeren. De er ivrige og spør mye om ting som skjer i kroppen, hva 

som er inni den, hvor blodet kommer fra og om hva bæsj og tiss egentlig er. Hva er egentlig et skjelett, og hvorfor har noen mørkt får, noen lyst hår, noen 

blå øyne og noen brune øyne? Vi skal bruke god tid og undre oss sammen med barna omkring dette. Vi skal lese flere bøker om kroppen, lære oss noen 

sanger og regler, og la ungene utfolde seg kreativt underveis. Når vi spurte om 4-5 åringene hadde lyst til å være med på dette prosjektet, ville flertallet 

heller studere ulike insekter nærmere. Vi tar barnas innspill på alvor, så dette blir de største barnas tema frem mot sommeren. Vi har lenge sett et stort 

engasjement i denne barnegruppen når det kommer til småkryp, så det kommer til å bli en spennende vår. Vi skal undre oss over hva de ulike insektene 

heter, hvordan de ser ut, likheter og ulikheter, og hva er det som skiller insekter fra andre småkryp. Vi lar barna styre fremdriften i prosjektet og vi vil gi dem 

tid og anledning til å fordype seg skikkelig i temaet. Vi finner sanger, bilder, bøker og regler om ulike insekter sammen med barna i samlingen.  

Når det nærmer seg påske skal vi ha påskesamling i barnehagen, og det ryktes om en påskehare som skal komme på besøk. I ukene før påske har vi fokus på 

påskekyllinger og vi skal ha påskekreativitet, gul fest og lese eventyret om påskeharen. I tillegg har vi mange kjekke sanger og regler som vi skal synge og 

snakke om i samlingene. Når vi nærmer oss mai, begynner vi med 17.mai-forberedelser. Vi lager pynt, synger 17.mai sanger og snakker sammen med barna 

om hvorfor vi feirer 17.mai i Norge. 

Vi fortsetter med tre nye vennebøker denne våren. I mars handler venneboken om å snakke om det. I april leser vi om å si unnskyld, og i mai leser vi boken 

om å vise følelser. 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.  

Videre informasjon om flytteprosessen kommer direkte fra virksomhetsleder.  

07.mars – Karneval (utsatt fra februar) 

17.mars – Frist for å returnere påskeferielapp 

29.mars – Gul fest på avdelingen. Vi kler på oss noe gult, pynter med gul pynt og serverer gul mat og drikke. 



31.mars – Påskesamling 

Uke 14 (03.04-07.04) Påskeferieuke. Vi kartlegger hvem som skal komme i barnehagen og hvem som skal ha fri.  

05.april – Barnehagen stenger kl. 12.00 

06.- 07-april – Skjærtorsdag og Langfredag. Barnehagen er stengt 

10. april – 2.påskedag. Barnehagen er stengt    

11.april – Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

Uke 16 – Vi deler ut sommerferielapp. Det er lurt å begynne å tenke på det allerede nå. Minner om at ifølge ferieloven skal alle barn ha minst 3 uker 

sammenhengende ferie i skolens ferie, og til sammen 4 uker ferie i løpet av et år. 

28.april – Frist for å returnere sommerferielapp.  

01.mai – Off. høytidsdag. Barnehagen er stengt.  

16.mai – Vi markerer 17.mai i barnehagen 

17.mai – Barnehagen er stengt  

18.mai – Kristi himmelfartsdag. Barnehagen er stengt.  

Uke 21 – Idrettsuke. Vi har forskjellige aktiviteter hver dag, og avslutter uken med diplomutdeling.  

29.mai – 2.pinsedag. Barnehagen er stengt.  

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 

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


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. Vi fortsetter å dele avdelingen 

i grupper 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 lek på 

tvers av gruppene.  

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.  

• Sørge for at barna får uttrykke sine følelser, tanker, meninger og 
erfaringer på ulike måter.  

• 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, men også i frie aktiviteter. Tre ulike vennebøker, 
bøker om kroppen og om ulike insekter, i tillegg til selvvalgte 
bøker. 

• Vi skal bli kjent med sanger og regler som handler om våren, 
påsken, 17.mai, kroppen og insekter.  

• Vi skal fortelle eventyr om påskeharen. 

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

 

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


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.  

• Bli trygge på sin egen kropp, få en positiv oppfatning av seg selv og 
bli kjent med egne følelser.  

• Barna skal oppleve å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom 
kroppslige utfordringer.  

• 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.  

• 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 møte med 
musikk og sang. Vi synger bevegelsessanger og regler i samling. 

• Vi skal ha idrettsuke hvor barna får prøve forskjellige aktiviteter 
som oppfordrer til forskjellige former for bevegelse og 
motoriske ferdigheter. 

• Vi skal lære mer om kroppen, hva den består av, samt  likheter 
og forskjeller mellom oss som individer.  

• 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.  

• 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.  

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

• Barna skal få mulighet til å være i kreative prosesser, f.eks. lage 
påskepynt, 17.maipynt, tegne/male kroppen sin og ulike 
insekter.   

• Lage bilder/gjenstander som kjennetegner våren ved hjelp av 
ulike teknikker. 

• Vi skal lære om fargene i det norske flagget.  

• Barna skal få være med å male ulike figurer på vinduene som 
representerer årstiden og tema vi jobber med.  

• Bruke naturen som en naturlig arena for estetiske prosesser, og 
la barna få utfolde seg kreativt med det de til en hver tid finner 
ute i naturen. F.eks. Landart (en kunstform der vi bruker det vi 
finner i naturen og setter det sammen til vakre former, mønstre og 
installasjoner). 



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 vinter og vår.  

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

• Få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, kunnskap om 
hvordan vi kan ta vare på naturen.  

• 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 våren. Hva skjer i naturen rundt oss? Hvor 
kommer insektene fra? Hva skjer med trærne om våren? Hvor 
har alle fuglene og blomstene vært gjennom vinteren?                  

• Vi skal plante karse og andre frø, og følge utviklingen på disse 
gjennom våren. Vi skal også undre oss over hva frøene trenger 
og hvorfor de trenger det. F.eks. næring, vann, sollys etc.  

• Barna skal få delta aktivt og vi skal gi dem tid og anledning til å 
stille spørsmål og reflektere over hva som skjer, og vi skal gi 
dem mulighet til å komme med egne forklaringer på ulike 
fenomener. Hva/hvordan opplevde/erfarte de? 

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 og undre seg over matematiske 
sammenhenger f.eks. 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.  

• Bli kjent med alle fargene. Fokus på fargene som kjennetegner 
påsken og i det norske flagget; rød, hvit og blå.  

• 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. I samlingene teller vi hvor mange barn som er til 
stede og hvor mange barn som er borte. Før vi synger 
matsangene, får barna velge et tall mellom 0-10, og så teller vi 
med både ord og fingre. Vi øver på å telle både oppover og 
nedover. 

• Hvor mange ører, øyne, hender og føtter har vi? Og hva med 
fingre og tær? Vi skal undre oss over hvordan kroppen er bygd 
opp, hvordan den ser ut inni, og om vi kan måle ulike størrelser 
og mengder, f.eks. hvor lang er egentlig tarmen? Dette kan vi 
visualisere med å måle opp tråd. Hvor mye blod har vi i 
kroppen? Vi kan måle med væske og vise. Hvor mye blod har et 
barn i forhold til en voksen?  

• Hva kjennetegner et insekt. Hvordan ser det ut? Er alle insekter 
like? Hva skiller dem fra f.eks. edderkopper og andre småkryp. 
 



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 
forskjellige, og vi skal legge til rette for at barna kan stille 
spørsmål og undre seg over forskjellene. F.eks. hudfarge, øyne, 
hår, alder, kjønn, religion og livssyn. Vi skal hylle mangfoldet.  

• Vi skal snakke om påsken, og hvorfor vi markerer 
påskehøytiden.  

• Vi skal feire Norges nasjonaldag 17.mai, og bli kjent med 
hvorfor vi feirer denne dagen. Hva betyr denne feiringen for oss 
 

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. Dette gir innsikt i og erfaring med deltakelse i 
et demokratisk samfunn.  

• Bli kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lære å orientere 
seg og ferdes trygt.  

• Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer skal 
synliggjøres.  

• Få kunnskap om Norges nasjonaldag 

• 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. Når vi går på tur bruker vi blikket 
aktivt, særlig når vi ferdes i trafikken. Vi øver på å holde rekken, 
holde avstand og ikke ut i veien. Vi snakker om ulike trafikkskilt 
og hva strekene på veien betyr.  

• Førskolebarna skal få besøke skolene de begynner på til høsten.  

• I samlingene og i hverdagsaktiviteter har vi alltid barnas best 
som utgangspunkt, og vi skal sørge for at alle barn får like 
muligheter, vi skal fremme likestilling og motvirke 
diskriminering, fordommer og rasisme.  

Tigerklubben: 

• Jobber videre med ulike temaer i Trampolineboken og leser ferdig boken om Gummi-Tarzan 

• Regnbuekor hver siste fredag i måneden. 


