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4 
 

Planleggingsdag  
Barnehagen er 
stengt  

5 
 

Deler oss i 
grupper  
Gapahuken hele 
dagen  

6 
 
Grupper  
Tur  
Språk aktiviteter   
Forming   

7 
Sander 5 år  
Førskolebarna: 
skoleforberedende  
Grupper ute  
Lage naturvev  
 

8 
Adam 6 år  
 
Ferdig ukens aktivitet  
Fellesrom  
Lek  
Dialogisk lesing  
 

 11 
 
Grupper  
Tur førskolebarna  
Språk aktivitet  
Forming  

12 
 
Grupper  
Gapahuken hele 
dagen  

13 
Grupper  
Tur  
Språk aktiviteter   
Forming   

14 
Førskolebarna: 
skoleforberedende  
De andre har utedag  
Lager naturvev  

15 
Ferdig ukens aktivitet  
Fellesrom  
Lek  
Dialogisk lesing 

 18 
 

Grupper  
Tur førskolebarna   
Språk aktivitet  
Forming 

19 
 

Grupper  
Gapahuken hele 
dagen 

20 
Grupper  
Tur  
Språk aktiviteter   
Forming   

21 
Førskolebarna: 
skoleforberedende  
De andre har utedag  
Lager naturvev 

22 
Ferdig ukens aktivitet  
Fellesrom  
Lek  
Dialogisk lesing 

 25 
Hanna 4 år  
Grupper  
Tur førskolebarna   
Språk aktivitet  
Forming 

26 
Grupper  
Gapahuken hele 
dagen 

27 
Grupper  
Tur  
Språk aktiviteter   
Forming   

28 
Førskolebarna: 
skoleforberedende  
De andre har utedag  
Lager naturvev 

29 
Ferdig ukens aktivitet  
Fellesrom  
Lek  
Dialogisk lesing 

 

Periodens litteratur  Periodens nøkkelord Periodens rim/regler  Periodens sanger  

Vennskap bøkene om 
barnekonvensjonen  

Inkludering og vennskap  7 dager i en uke  . Sang om månedene i 
året  
-Barnas egne ønsker  
  

Periodens 
formingsaktivitet  

Periodens  
Naturaktivitet  

Periodens  
Tur/ opplevelser 

Periodens språkaktivitet   

 -Vi lager nyttårs bilder 
av fettstifter  
-klipper snøkrystaller  

 Vi lager naturvev 
sammen  

Vi går på opplevelses 
turer /skattejakt og 
koser oss sammen  
Er vi heldig kommer det 
snø 

Begreps lotto  
Dialogisk lesing  
 



Evaluering av forrige måned: 
 
 
 

 Sist måned ble noe spesiell med et bytte av personal midt i året og 
måneden, men det virker som barna deres ikke reagerte så mye på 
dette og nye rutiner er begynt å falle på plass 
 Vi har flyttet samlingen inn til det lille rommet for at de skal slipper 
fordyrelser av hvem som blir levert i samlingen, de har ikke sakene 
sine som tar fokuset fra det vi prater om sammen og alle virker som 
de syntes det er bedre å kunne sitte i vinduskarmen, sofaen eller 
gulvet alt etter hva de selv bestemmer er best for den enkelte. 
Vi fikk laget pepperkake og prøvd oss på silke leiere som er en utrolig 
kjekk aktivitet for store og små  
Vi var på oppdagelsestur i bjergsted parken og leitet etter skatter, 
noen fant noen kroner i løvet andre klinkekuler så vi hadde flaks. Vi 
fant også en grotte som barna mener det kan bo en drage i, ved hjelp 

av lommelykt fant vi den ikke ,men lar fantasien leve videre       
Vi har holdt fokus på å kose oss sammen og skape vennskap på tvers 
av disse gruppene barna hadde i høst. 
Alt i alt en flott måned. 

Mål og innhold for neste 
måned: 
 

 

Nå starter vi på et nytt år og da også helt nye systemer på Roseberget   
Vi skal jobbe med å kunne le sammen og ha det kjekt uten og være 
redd for kommentarer eller at andre dytter oss når vi leker, beveger 
eller bare ønsker være oss selv. 
For å få dette til vil vi bruke bøker. gode samtaler om følelser og 
hvordan vi kan vise omsorg og si fine ting.. Personalet skal jobbe med 
å gi barna redskaper til å inkludere og hjelpe hverandre i alle dagens 
situasjoner  
Alle de voksne skal delta aktivt i aktiviteter, lek og i overganger i løpet 
av hverdagen. 
Førskolebarna skal forberedes på hva en skolehverdag innebærer på 
en mild måte så de vil delta på tur sammen med Trådstiften sine 
førskolebarn hver mandag (vi overholder avstand og smittevern) 
ellers vil de få forberedende oppgaver inne hver Torsdag fremover. 
  
Vi jobber med noen av vennskapsbøkene i en serie om hvilke lover 
barn har i forhold til barnekonvensjonene utarbeidet av FN. 
«Barna skal støttes i å utrykke synspunkter og skape mening i den 
verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og utforskong 
skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenking, etisk 
vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse ,slik 
at de kan bidra til endringer» 
Rammeplanene for barnehagen s.21 
 

Informasjon: 
 
 
 

• Vi begynner med frokost fra 8.30-09.00 
Vi ønsker at alle barna skal delta ved å sitte med borde. 
Vi skal ha fokus på at frokosten blir en fin arena for samtaler rundt 
bordene. For å kunne få dette til utfra rammefaktorer på avdelingen 
vil dette si at de som blir levert i dette tidsrommet ikke vil bli møtt i 
garderoben, men selv må komme inn å sette seg ved et av bordene, 
der vil en voksen sitte og ta imot  

• vi har samling hverdag kl 09.15  

• Vi har laget kurver til alle i grovgarderoben. Her skal luer, hals 
og votter ligge slik at barna slipper gå inn og ut av avdelingen. 

 



 

 


