
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Denne periodeplanen gjelder for:  
Oktober & november 
 
Bjergsted barnehage,  
avdeling: LILLEBORG 

Prosjekttittel: UT PÅ REISE 

 
Hovedfokus for perioden er:  
Gi barna felles referanser i leken 
 
 

Faglig begrunnelse for valg av prosjektet for denne periodeplanen 
I barndommen står leken sentralt, derfor skal vi legge til rette for flere typer lek. Vi ønsker at barna skal føle seg trygge og ha det bra hos oss. Derfor 
fortsetter vi med tilvenningsperioden, men begynner ha økt fokus i å skape felles referanser i leken for barna. Vi starte på avdelingsnivå, og vil deretter 
gradvis utvide det til at referansene går på tvers av avdelingene. Felles referanser skaper trygghet, vil gjøre at barna føler tilhørighet til hverandre, samt at 
man sammen er i skapende lek og kan utforske leken sammen. Vi har valgt og hatt fokus på temaet «UT PÅ REISE», ettersom det er mulig å finne felles 
referanser i fremkomstmiddel, destinasjoner og omstendigheter rundt en reise.  
 
«Ut på reise» er et tema vi kan finne igjen i både sanger, bøker og i ulike leksituasjoner. Vi ønsker at begrepet kan knyttes både til hverdagen, ferier og 
fantasi. Det kan være å reise til barnehagen, til besteforeldre, utlandet, universet og verdensrommet. Reise er et bredt begrep, noe som gjør at barna selv 
har mulighet til å definere det ut ifra barnas egne erfaringer. Slik kan barna dele sine egne erfaringer sammen og skape felles referanser i leken.  
 
Personalets medvirkning i prosjektet:  
Det er vår oppgave som personale å gi barna opplevelser knyttet til glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre. Dette er med på å fremme et 
inkluderende miljø der alle barn kan selta i lek og erfare glede med lek. (Rammeplanen, 2017, s. 20) 
 
Barns medvirkning i prosjektet: 
Barnas uttrykk skal gjenspeiles i temaet, og barnas verbale og non-verbale uttrykk skal vise igjen; både i barnet selv og på avdelingen. 
 
Foreldre/foresattes medvirkning i prosjektet: 
Temaet «Ut på reise» er også noe foreldre/foresatte skal kunne kjenne seg igjen i, og de kan være en super ressurs i arbeidet med dette prosjektet. Når man har et tett samarbeid 
mellom hjemmet og barnehagen, vil også barnet få økt nysgjerrighet og tilknytning til temaet, noe som igjen vil kunne gjenspeiles i lek alene og sammen med andre barn og voksne.  
 
Rommets betydning i prosjektet: 
Avdelingens oppholdsrom skal gjenspeile periodeplanen. Rommet skal synliggjøre hvem som oppholder seg på avdelingen. Barnet skal finne seg selv i rommet og føle en tilhørighet til 
temaet. Rommet skal innby til lek og læring som er tilpasset barnas alder og nivå og synliggjøre hva barn og voksne er opptatt av i denne perioden. Man vil kunne se det igjen i hvilke 
leker som er tilgjengelig, hva som henger på vegger og i formingsaktivitetene. Rommet vil også gjenspeile sesong og ulike markeringer og høytider i denne perioden 



 
 
  
  

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  

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 jobbe med metoden «Aktiv inkludering» 
Alle ansatte øver med barna på hvordan de kan vise og formulere seg for å inkludere andre barn, og hvordan de kan sette grenser for seg selv uten å 
krenke andre. Dette er like mye en læring for den enkelte ansatte som det er for barna. For å jobbe med aktiv inkludering må de ansatte være tett på 
barna og observere og veilede i situasjonene som oppstår.  



  
 
 

HVA SKAL VI JOBBE MED: HVORDAN OG 
HVILKE AKTIVITETER SKAL VI HA: 

HVORFOR SKAL VI JOBBE MED DET. 
FAGLIGE MÅL: 

NÅR SKAL VI HA 
AKTIVITETENE: 

TRYGG TILKNYTNING 
- GJENNOM 

HVERDAGSRUTINER OG 
OVERGANGSSITUASJONER 
gjennom  

 
 
(Fortsettelse fra forrige 
periodeplan) 
 
 

Barnet skal bli møtt i garderoben om 
morgenen og kjenne at det er ønsket 
velkommen til en ny barnehagedag. 
NB! Om barnet blir levert under 
frokost ønsker vi at foreldre kommer 
inn og hjelper barnet inn på plassen 
sin rundt bordet. Dette for at 
personalet skal slippe å gå fra barna 
som allerede sitter og spiser. 
 
Hverdagsrutinene det legges vekt på 
er: 
 
Måltider 
Faste plasser, sang, samtaler 
observasjoner, blikk-kontakt 
 
Sang -samlinger  
Telle barna med navn. 
God morgen alle sammen 
Ri, ri på Islandshest 
 
Trygghetssirkelen: 
De voksne skal være nært barnet og 
kunne regulerer barns følelser når 
det trenger det.  
 
Barnet skal kunne finne seg selv igjen 
på avdelingen/rommet. Vi synliggjør 
det enkelte barnet gjennom bilder. 

Barna skal oppleve forutsigbarhet i 
hverdagen.  
De skal forberedes på nye aktiviteter 
i god tid. Fra levering om morgen til 
henting om ettermiddagen. 
 
 
 
Barna skal finne trygghet i en god 
dagsrytme tilpasset alder og 
mestringsnivå i mindre barnegrupper 
med faste voksne 
  

Hver morgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frokost 07.30-8.45 
Lunsj 11.00-11.30 
Fruktmåltid: 14.00-14.30 
 
 
 
 
Formiddagssamlinger hver dag 
kl. 09.15  
Man kan ha flere ulike 
samlinger i løpet av dagen.  

 
 

INNHOLD I PERIODEPLANEN 
PROSJEKT-TITTEL «Meg selv i barnehagen» 

 



 
I forkant av en overgangssituasjon 
bruker vi bilder/ASK som forbereder 
barna på det som kommer til å skje. 

HVA SKAL VI JOBBE MED: HVORDAN OG 
HVILKE AKTIVITETER SKAL VI HA: 

HVORFOR SKAL VI JOBBE MED DET – 
MÅL: 

NÅR SKAL VI HA 
AKTIVITETENE: 

UT PÅ REISE Utforske nærmiljøet – gå på tur i 
områder nært barnehagen  
 
Felles tur med de eldste barna på 
Blidensol, Straen, Lilleborg og 
Jensahagen (de andre små 
avdelingene). Vi kommer også til å 
starte med å øve på å gå tur med de 
minste barna. Her vil turen i seg selv 
være i hovedfokus, men også 
tilpasses. 
 

Vi skal gjennom utforskning, 
opplevelser og erfaringer gjøre barna 
kjent med sitt eget nærmiljø, 
samfunn og verden. 
Barna skal få erfare at alle får 
utfordringer og like muligheter til 
deltakelse. (Rammeplanen, 2017, 
s.52) 

Hver tirsdag klokken 9.30 går 
vi sammen til ulike 
destinasjoner i nærmiljøet.  
Øve på tur med de minste vil 
foregå gradvis, og tilpasses 
underveis.  
 
Oktober/november 

HVA SKAL VI JOBBE MED: HVORDAN OG 
HVILKE AKTIVITETER SKAL VI HA: 

HVORFOR SKAL VI JOBBE MED DET – 
MÅL: 

NÅR SKAL VI HA 
AKTIVITETENE: 

 
 
 
ÅRSTIDEN; HØST 

Barna finner naturmaterialer og 
blader som har falt ned fra trærne. Vi 
snakker om hvorfor bladene faller 
ned og snakker om endringene som 
skjer når høsten kommer. Vi bruker 
maling, lim og ulike formingsverktøy. 
 
Vi har ulike formingsaktiviteter, 
sanger og bøker knyttet opp til denne 
årstiden, for å skape økt forståelse 
for årstiden høst. Foreldre har fått et 
sanghefte med seg hjem. Vi kommer 
til å bruke vrimlebok knyttet opp til 
årstider, og i denne perioden blir høst 
i fokus. (Se månedsplan) 

Barna får uttrykke seg kreativt og bli 
kjent med ulike taktile materialer og 
sanseinntrykk. Barna kan få en 
begynnende forståelse av endringer 
som skjer i naturen. 
 
Vi fokuserer på å la barna være 
medskapende i læringsprosesser.  
 

Oktober/november 



HVA SKAL VI JOBBE MED: HVORDAN OG 
HVILKE AKTIVITETER SKAL VI HA: 

HVORFOR SKAL VI JOBBE MED DET – 
MÅL: 

NÅR SKAL VI HA 
AKTIVITETENE: 

MARKERING: DIVALI Snakke i samling i uken i forkant av 
markeringsdagen om lysfesten som 
knyttes opp til hinduismen.  
 
Lager lyslykter sammen med barna 
som henges opp på markeringsdagen. 
 
Det vil også være geometriske former 
tegnet med kritt utenfor hver 
inngangsdør.  

Vi anerkjenner ulike livssyn og ulike 
kulturer. 
 
Vi viser livsglede med å undre oss, 
skape magi og engasjere oss i andres 
kulturer.  
 
Barnehagen skal la barna få 
kjennskap til fortellinger, tradisjoner, 
verdier og høytider i ulike religioner, 
livssyn og erfaringer med at 
kulturelle uttrykk har egenverdi 
(Rammeplanen, 2017, s 54-55) 

24. oktober 

HVA SKAL VI JOBBE MED: HVORDAN OG 
HVILKE AKTIVITETER SKAL VI HA: 

HVORFOR SKAL VI JOBBE MED DET – 
MÅL: 

NÅR SKAL VI HA 
AKTIVITETENE: 

FORELDREKAFÈ Foreldrene inviteres til foreldrekafe i 
barnehagen. Det vil foregå 
avdelingsvis og vil bli servert suppe. 
Foreldrene vil få mulighet til å bli 
bedre kjent med hverandre.  

Barnehagen skal legge til rette for 
foreldresamarbeidet i en god dialog 
med foreldrene. 
Foreldresamarbeidet skal både skje 
på individnivå med foreldrene til 
hvert enkelt barn og på gruppenivå, 
gjennom foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget. 

24 oktober fra mellom 14.00 – 
15.30 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
STARTSAMTALER: Vi mangler fortsatt noen startsamtaler, og om det skal være vanskelig å få gjennomført disse, vil vi kunne gjøre det i tråd med at vi skal ha 
foreldresamtaler.  
 
FORELDRESAMTALER: Jeg vil komme tilbake med tidspunkter for disse. I løpet av oktober/ november måned. Vi går gjennom barnets utvikling og trivsel.  
 
HVORDAN INFORMERER VI PÅ NETTSIDENE I DENNE PERIODEN: Vi dokumenterer prosjekter og turer på nettsiden vår: Vestre Platå-barnehagene - Nyheter 
(minbarnehage.no) Her kan dere abonnere på Lilleborg, forside, FAU etc. da dere vil få e-post om det komme ut nye ting på nettsiden. Vi vil også etter hvert 
bruke veggen i grovgarderoben og avdelingen til å dokumentere. Om dere ikke husker/finner passord til avdeling Lilleborg, spør oss gjerne.  
 
ANNET: Om barnet ikke kommer i barnehagen ønsker vi at dere sender sms til avdelingstelefonen så fort som mulig. Her kan dere også gi beskjed om det er 
endre som henter barnet den dagen, eller annen praktisk informasjon. Ved andre henvendelser, tilbakemeldinger eller ved sensitiv informasjon kan dere 
bruke e- post. 
 
KONTAKTINFORMASJON: 
 
Pedagogisk leder (Charlotte Maria Ånestad): 
charlotte.maria.anestad@stavanger.kommune.no 
 
 
Telefonnummer til Lilleborg: 907 10 158 
 

 
ANNEN INFORMASJON DENNE PERIODEPLANEN 

https://www.minbarnehage.no/vestreplataa/seksjon/19467
https://www.minbarnehage.no/vestreplataa/seksjon/19467
mailto:charlotte.maria.anestad@stavanger.kommune.no

