
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Denne periodeplanen gjelder for:  
november /desember 2021  
 
  Bjergsted  barnehage,  
avdeling: 
 

Hoved tema for perioden er:  
jul og juleforberedelser   
 

Prosjekttittel: norske juletradisjoner  
 

Faglig begrunnelse for valg av prosjektet for denne periodeplanen 
 
Vi har i høst jobbet med hvem er jeg og hvilke følelser har jeg og andre rundt meg, nå går vi over til jule og norske juletradisjoner for at barna skal 
få erfare gode verdier rundt juletiden, felleskap, samhold og felles erfaringer om høytiden . 
 
Personalets medvirkning i prosjektet:  
Personalet skal legge til rette for at alle barn og foresatte blir verdi sett for deres verdier og tro ,men samtidig  la barna få oppleve en god førjulstid med tradisjonelle 
forberedelser og en forståelse hvorfor man har høytiden jul . 
 
Barns medvirkning i prosjektet: 
Det barnet ytrer verbalt og non-verbalt skal tas hensyn til i planleggingen og gjennomføring av barnehagens aktiviteter gjennom hele barnehagedagen.  
 
Foreldres medvirkning i prosjektet: 
Foreldre skal gjøre seg kjent med barnehagens innhold og oppgaver. Et godt samarbeid mellom foreldre og ansatte er viktig for barnets beste.  
vi ønsker å invitere dere inn på noen av våre aktiviteter denne tiden og ønsker alle som har anledning tar seg tid til å delta  
 
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. 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. 



 
 
 
  
  

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 lekent sentralt, derfor skal vi legge til rette at det er tid til dette i vår hverdag  
Vi skal ha aktivere tilpasser barnegruppen og at de opplever mestring ved og delta, aktivitetene denne perioden består av og pynte avdelingen, 
bake ,togtur ,julekonsert, oppleve og sanse tradisjoner i vårt nærmiljø . 
 

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 for eksempel 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.  

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. 
FAGLIGE MÅL: 

HVORDAN OG 
HVILKE AKTIVITETER SKAL VI 
HA: 

NÅR SKAL VI HA 
AKTIVITETENE: 

 
Etikk, religion og filosofi:  
 
Vi skal jobbe med at barna for 
erfare og oppleve hvordan 
man forbereder julen og 
hvorfor vi ferier høytiden jul 
her i Norge  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Etikk, religion og filosofi er med på å 
forme måter og oppfatte verden og 
menneskene på og preger verdier, 
normer og holdninger. 
Fagområdet retter særlig 
oppmerksomhet mot barnehagens 
samfunnsmandat og verdigrunnlag i er 
samfunn preget av livssynsmangfold  
 
Barnehagen skal la barna få kjennskap 
til fortellinger, tradisjoner, verdier og 
høytider i ulike religioner og livssyn og 
erfaringer med at kulturelle utrykk har 
egenverdi  
 
I bakgrunn av dette vil vi fokusere på at 
alle skal få kjennskap til hvorfor vi feirer 
høytiden jul og hvilke typiske 
tradisjoner som følger med denne 
høytiden samt noen lokale tradisjoner 
fra stavanger og en kosetur til sandes 
med toget  

Vi skal: 
Bake pepper kake hjerter og 
byner  
 
Lage julegave til mor, far eller 
noen de ønsker skal få den og 
pakke den inn  
 
Besøke peper kake byen  
 
Togtur til sandes juleby  
 
Felles samlinger hver mandag  
 
Nissefest  
 
Julekonsert med SSO  
 
Lusie markering med sang av 
førskolebarna .vi serverer 
Lussekatter. 
 
 

 
Vi begynner å bake hjertene i 
november slik at alle henger 
oppe til 1 desember  
Julegavene starter vi også opp 
på i november  
 
November/desember alt etter 
når det passe avdelingene 
Førskolen skal gå mandag 29.11 
 
Togtur 2 desember  
 
Kirkebesøk 7 desember  
Om ditt barn ikke skal delta gi 
oss enn beskjed så for det et 
annet tilbud av oss . 
 
Nissefest mandag 20.12  
Konserten tirsdag 22.12 kl 
09.30  
 

INNHOLD I PERIODEPLANEN 
Juleforberedelser og tradisjoner  



Mandag 13 desember (hold av 
morgenene til å delta som 
foresatt) 

    

HVA SKAL VI JOBBE MED: HVORFOR SKAL VI JOBBE MED DET – 
MÅL: 

HVORDAN OG 
HVILKE AKTIVITETER SKAL VI 
HA: 

NÅR SKAL VI HA 
AKTIVITETENE: 

Språk, tekst og 
kommunikasjon  
 
Bøker : 
 24 dager til jul  
Boken om jul  
Pulverheksa hjelper julenissen  
 
 
Sanger : 
På låven sitter nissen  
Adventsangen  
Jeg gikk med over sjø og land  
Bjelleklang  

Gjennom dette fagområdet skal vi 
fremme at barna får: 
 
-Videreutvikler sin begrepsforståelse 
og variere et variert ordforrådet  
-møter et mangfold av fortellinger 
omkring høytiden julen  
- opplever spenning og glede ved 
høytlesing, fortellinger, sang og 
samtaler  
-øve på og lytte  
- øve på og kunne dele sine erfaringer 
eller opplevelser rundt julen som 
høytid  
- oppleve glede og felleskap rundt 
fortellingene og sangene  
-gi et grunnlag for videreutvikling fra 
fortelling til lek  

 
Ha barna i små grupper på 3-4 
når man leser bøkene,  
Metode: legge til rette for 
dialogisk lesing for å se barns 
oppfatning av boken  
 
Boken om jul har 24 sider og gir 
en kort og god forklaring på 
hvorfor vi ferier jul (denne har 
kort tekst og gode forklarende 
bilder som kan henge på 
veggen så barna selv kan 
fortelle etter hvert hva de har 
lært og oppfattet fortellingen) 
 
24 dager der man kan lese et 
kapitel hver dag som en del av 
en julekalender. 
 
 
 
 

 
Bøkene  
Boken om jul kan man ha i 
fellessamling da den er kort og 
fortellende med bildene  
De andre bøkene skal leses i 
små grupper som er delt opp 
også for de fortellinger i 
grupper løpet av dagen.  
Husk og ta pauser i boken så 
barna skal komme med 
spørsmål. Tanker eller egne 
opplevelser de knytter til 
fortellingen  
Med de yngste og to språklige 
er det lurt å fokusere på 
bildene og la de sette egne  ord 
sammen med teksten eller 
følge opp med spørsmål for å 
sjekke at de er med deg i 
teksten  
Sangene  



 Disse har vi i gruppen, samling 
på morgenene og eller løpet av 
dagen når de passer eller 
ungene selv ønsker å synge 
dem sammen med oss  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                               Informasjon fra Roseberget : 
Viktige datoer og huske denne perioden  
 

s 

 Bursdager denne perioden: 
 
Mathias 3 år  12.Desember  

 

          Viktige datoer : 
 
2 desember :togtur til sandes  
7 desember . kirke besøk 
(kampen kirke ) 
13 desember Lusie markering 
sammen med dere foresatte  
20 desember nissefesst (barna 
kan kle seg i rød om de 
ønsker) 
21 desember konsert SSO  
 
24 desember stenger vi 12.00 
31 desember stenger vi 12.00 
 
Ellers sender vi sms om ditt 
barn skal på noe en dag 
utenom og til dere med 

førskolebarn om info 😉 
 

    Informasjon fra oss : 
 
Der er vått og kaldt ute så lurt 
og ha nå :  
 
Støvler med ull 
Votter /hansker  
Hals  
Fleece klær  
Regntøy 
Vinter dress  
Regn votter er gull verd i 
utelek og tur  
Masse ekstra tøy  
Ull  
 
 
 



 
  
: 
 
 
HVORDAN INFORMERER VI PÅ NETTSIDENE I DENNE PERIODEN: (Pedagogisk dokumentasjon underveis i prosjektperioden) 
Vi har som mål og legge ut bilder på nettsiden vår hver fredag med en liten tekst om uken som har hvert  
Dette forusett at vi er alle på jobb fredagen, evt kommer det en oppdatering mandagen. 
 
 
 
HVORDAN KAN DU/DERE GI TILBAKEMELDINGER PÅ PERIODEPLANEN SOM TAS MED I EVALUERINGEN AV PERIODEN 
Om dere ønsker gi oss noen tilbakemeldinger kan dette sendes på mail til pedagogen på deres avdeling  
Bakkeland : Cecilie.saeveland@stavanger.kommune.no 
Roseberget : katrine.borback@stavanger.kommune..no 
Jensahagen : rebecca.hauge@stavanger.kommune.no 
Trådstiften : silje.grethe.haugstad@stavanger.kommune.no 
 
 
 
EVALUERINGEN OG SLUTTRAPPORTEN AV DENNE PERIODEPLANEN :kommer på neste periodeplan  
 
 
 

 
ANNEN INFORMASJON DENNE PERIODEPLANEN 
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