
Faglig begrunnelse for valg av tema for denne periodeplanen 
 
Rammeplanen: Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Barna 
skal få en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på, samt utvikle interesse og respekt for hverandre 
og forstå verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap. 
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Barnehagen skal 
anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom 
barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. 
 
Personalets medvirkning i prosjektet: 
- Anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte deres språkutvikling. Legge til rette for at alle barn involveres i samspill og planlagte 
aktiviteter på sine egne premisser. 
Barns medvirkning i prosjektet: 
- Alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek og planlagte aktiviteter - alene og sammen med andre. 
Foreldres medvirkning i prosjektet: 
- Sette ord på følelser og tanker hos både seg selv og barnet. Være bevisst på sin rolle som språklig og følelsesmessig forbilde og være lydhøre i kommunikasjon med barn. 

 Rommets betydning i prosjektet: 
 - Bruk av visuelle virkemidler for å støtte opp barns språk og evne til å uttrykke seg. Organisere rom, tid og lekemateriale for å synliggjøre planlagte aktiviteter og inspirere 

til ulike typer lek. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PERIODEPLAN FOR VESTRE PLATÅ BARNEHAGENE 
VI SETTER BARNDOMMEN I SENTRUM VED Å PRAKTISERE; LIVSGLEDE, INKLUDERING, KJÆRLIGHET OG TRYGGHET 

Denne periodeplanen gjelder for: 
januar-påske 2023 
 
Kampen barnehage, 
Gul avdeling 

Temaene denne perioden:  
 vinter 
 Samenes nasjonaldag 
 karneval 
 påske 

 
Evaluering av forrige periode: I desember fokuserte vi på å skape en koselig førjulstid 
sammen. Julesangene og adventssamlingene var et høydepunkt i løpet av måneden, og et 
spennende øyeblikk hver dag. Vi så at slike aktiviteter gjorde adventstiden til noe gøy. 



 
 
 
 
 
 
 
  

Hvorfor setter vi barndommen i sentrum gjennom denne perioden: 
 
Tilpasset pedagogisk tilbud med tanke på alder, språk, uttrykksformer og trygghet.  
Barnets interesser og mestringsnivå skal danne grunnlag for arbeidet i prosjektet, gjennom hele barnehage hverdagen.  
Det barnet har interesser for og finner mestring i, der vil barnet finne trygghet og utvikling. 
I barndommen står leken sentralt, derfor skal vi legge til rette for flere typer lek. 
Det er laget rundt det enkelte barnet som avgjør kvaliteten i barnehagehverdagen. Det laget består av 4 perspektiver som samarbeider: 
personalet, barnet, foreldrene og rommet. 

INKLUDERENDE BARNEHAGEMILJØ 
 
Alle barn har rett på et trygt og godt barnehagemiljø. (§42,Barnehageloven) 
Alle som arbeider i barnehagen skal sikre seg at alle barnehagebarn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.  
Loven fremmer en aktivitetsplikt for å sikre at alle barn får en trygg barndom.  
 
Vestre Platå barnehagene skal jobbe forebyggende for å hindre at mobbing, krenkelser og utestenging oppstår. 
Personalet skal legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. 
Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.  
Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. 
 
Barnehagen skal ikke godta krenkelser som; utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering (§41, Barnehageloven) 
 
For å oppnå dette vil vi: 
Støtte samarbeid mellom barna og hjelpe dem å avklare roller og regler på forhånd av leken. Være engasjerte og tydelige voksne som bidrar 
til positivitet i barnegruppen og fremmer det positive barna gjør. Observere gruppedynamikken gjennom hverdagen. 

KJERNEVERDIENE I VESTRE PLATÅ BARNEHAGENE -Jeg praktiserer L-I-K-T 
 
Jeg viser LIVSGLEDE ved å engasjere meg, undre meg, skape magi, synge og danse, være lekende og deltagende og være spontan. 
Jeg er INKLUDERENDE ved å praktisere aktiv inkludering, være løsningsfokusert, la barna være medskapende i læreprosesser, gi og ta plass i 
fellesskapet uten å krenke andre, lete etter «gull». 
Jeg viser KJÆRLIGHET ved å være sensitiv, anerkjennende, raus, tilstedeværende og møte barna med «det varme blikket». 
Jeg viser TRYGGHET ved å være autoritativ, lojal, bygge gode relasjoner, holde hodet kaldt og hjerte varmt, være ansvarlig og skape forutsigbarhet. 



 
HVA SKAL VI 
JOBBE MED: 

HVORFOR SKAL VI JOBBE MED DET: HVORDAN OG 
HVILKE AKTIVITETER SKAL VI HA: 

NÅR SKAL VI HA 
AKTIVITETENE: 

Vinter Vi ønsker å hjelpe barna bli mer 
nysgjerrige på naturen og årstidene, 
sette ord på ting rundt seg, og bygge opp 
ordforrådet sitt i forbindelse med 
naturfenomener. 

Vi skal ha samlinger der vi synger og forteller 
ved hjelp av konkreter og eventyr om hvordan 
været er om vinteren, hvordan det påvirker oss 
og hva de typiske tegnene for denne årstiden 
er. Vi lager iskunst ved bruk av naturlige 
materialer, og skaper dermed magiske 
opplevelser i kontakt med naturen for de 
minste. 

Samlinger med bruk av 
konkreter og lydspor 
Språkaktiviteter og 
formingsaktiviteter i 
smågrupper 
Uforutsette 
læringssituasjoner både 
inne og ute 

HVA SKAL VI 
JOBBE MED: 

HVORFOR SKAL VI JOBBE MED DET: HVORDAN OG 
HVILKE AKTIVITETER SKAL VI HA: 

NÅR SKAL VI HA 
AKTIVITETENE: 

Samenes 
nasjonaldag 

Vi vil vekke barnas interesse for 
mangfold og kreative impulser fra en 
annen kultur. 

Markering av samenes nasjonaldag starter vi 
med å få barna oppleve joik som en av de 
samiske kulturytringene. Formingsaktivitetene 
våre tilknyttet markeringen skal være inspirert 
av samisk respekt for naturfenomener, samt 
vennlig bruk av naturen i hverdagen. Vi lager 
fiskestenger, og spiser fiskesuppe med flatbrød. 

Samlinger i felleskap 
Formingsaktiviteter i 
smågrupper 
Matlaging 

HVA SKAL VI 
JOBBE MED: 

HVORFOR SKAL VI JOBBE MED DET – 
MÅL: 

HVORDAN OG 
HVILKE AKTIVITETER SKAL VI HA: 

NÅR SKAL VI HA 
AKTIVITETENE: 

Karneval Våre aktiviteter har som mål å få barna å 
oppleve samvær i en kollektiv festlighet 
og tilhørighet til barnegruppen. 

Karneval skal være en festdag for barna med 
dans, musikk, bevegelsesanger og bruk av 
instrumenter. Barna som ønsker det, kan kle 
seg ut. De skal også få lov til å være helt seg selv 
uten stereotypiske forventninger om 
utkledning. Vi lager våre egne masker til den 
anledningen, og tar utgangspunkt i karnevals 
fargerik karakter for å introdusere grunnfarger. 

Sangsamlinger med bruk av 
instrumenter 
Formingsaktiviteter i små 
grupper 
Slå katten ut av sekken 
Matlaging (fastelavnsboller) 

INNHOLD I PERIODEPLANEN 
TITTEL «Hva heter det?» 



HVA SKAL VI 
JOBBE MED: 

HVORFOR SKAL VI JOBBE MED DET: HVORDAN OG 
HVILKE AKTIVITETER SKAL VI HA: 

NÅR SKAL VI HA 
AKTIVITETENE: 

Påske Vi ønsker å gi barna kjennskap til 
grunnleggende påskeskikker og 
påskesymboler. 

I arbeidet med påsketema legger vi fokus på 
livet: egg som er begynnelsen på et liv, kylling 
som akkurat har startet sitt liv, karse hvor livet 
springer ut fra et frø. Vi lager ting i barnehagen 
som symboliserer liv, og jobber dermed med 
naturens oppvåkning og forandring om våren. 

Samlinger i felleskap 
Språkaktiviteter og 
formingsaktiviteter i 
smågrupper 
Eggjakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunst, kultur og kreativitet 
 

- Jobbe med ulike teknikker, 
materialer og verktøy 
- Legge til rette for 
videreutvikling av småbarns 
kreative prosesser og uttrykk, 
samt stimulering av barnas 
nysgjerrighet, utprøvinger og 
eksperimentering 

Språk og kommunikasjon 
 

- Bruke visuelle og auditive 
virkemidler for å støtte 
kommunikasjonen 
- Gjentakelser, variasjon og 
utdypning av introduserte 
temaer og nøkkelord 
- Legge til rette for at 
flerspråklige barn er inkludert i 
kommunikasjonen og være 
bevist på forskjellige måter 
barna mestrer den flerspråklige 
situasjonen 

Etikk, religion og filosofi 
 
- Bruke kulturelt mangfold som 
en berikelse for hele 
barnegruppen 
- Barnehagen skal la barna få 
kjennskap til fortellinger, 
tradisjoner, verdier og høytider 
i ulike livssyn og erfaringer med 
at kulturelle uttrykk har 
egenverdi 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
HVORDAN INFORMERER VI PÅ NETTSIDENE I DENNE PERIODEN: (Pedagogisk dokumentasjon underveis i prosjektperioden) 

- Det blir lagt ut periodeplaner og månedsplaner, samt bilder av aktivitetene våre på hjemmesiden til Gul 
 
HVILKEN INFORMASJON FINNER DU PÅ AVDELINGEN: 

- Periodeplanen og månedsplanen skal henge synlig for alle 
 
HVORDAN KAN DU/DERE GI TILBAKEMELDINGER PÅ PERIODEPLANEN SOM TAS MED I EVALUERINGEN AV PERIODEN 

- Dette kan sendes på mail til pedagogisk leder til Gul avdeling  

 
ANNEN INFORMASJON DENNE PERIODEPLANEN 


