
Januar og Februar på Bjørnehiet 
Tema: Superhelter, karneval, samenes nasjonaldag og vinter                  Fokus: «Gleding» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 3 
 
PLANLEGGINGSDAG 

BARNEHAGEN ER 
STENGT 

 

4 
Møtedag  
Inne og 
utelek 
Samling med 
fokus på 
Gleding 

5 
Grupper: 
- Grønn og Blå 
temagrupper 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

6 
Grupper: 
- Grønn  
temagruppe 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter vær 

og vind. Vi går 0930 

7 
Grupper: 
-Grønn temagruppe 
-Blå gruppe på tur 

med Revar Husk klær 

etter vær og vind. Vi går 
0930 
-Gul gruppe 

2 
 

10 
Grupper: 
-Grønn gruppe på 
tur. Husk klær etter vær 

og vind. Vi går 0930 
-Blå og Gul 
temagrupper. 

11 
Møtedag  
Inne og 
utelek 
Samling med 
fokus på 
Gleding 

12 
Grupper: 
- Grønn og Blå 
temagrupper 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

13 
Grupper: 
- Grønn  
temagruppe 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter vær 

og vind. Vi går 0930 

14 
Grupper: 
-Grønn temagruppe 
-Blå gruppe på tur 

med Revar Husk klær 

etter vær og vind. Vi går 
0930 
-Gul gruppe 
SVØMMING 

3 
 

17 
Grupper: 
-Grønn gruppe på 
tur. Husk klær etter vær 

og vind. Vi går 0930 
-Blå og Gul 
temagrupper. 

18 
Møtedag  
Inne og 
utelek 
Samling med 
fokus på 
Gleding 

19 
Grupper: 
- Grønn og Blå 
temagrupper 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

20 Hipp hurra for 
Lars 
Grupper:  
- Grønn  
temagruppe 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter vær 

og vind. Vi går 0930 

21 
Grupper: 
-Grønn temagruppe 
-Blå gruppe på tur 

med Revar Husk klær 

etter vær og vind. Vi går 
0930 
-Gul gruppe 
SVØMMING 

4 
 

24 
Grupper: 
-Grønn gruppe på 
tur. Husk klær etter vær 

og vind. Vi går 0930 
-Blå og Gul 
temagrupper. 

25 
Møtedag  
Inne og 
utelek 
Samling med 
fokus på 
Gleding 

26 
Grupper: 
- Grønn og Blå 
temagrupper 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

27 
Grupper: 
- Grønn  
temagruppe 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter vær 

og vind. Vi går 0930 

28 
Grupper: 
-Grønn temagruppe 
-Blå gruppe på tur 

med Revar Husk klær 

etter vær og vind. Vi går 
0930 
-Gul gruppe 
SVØMMING 



Januar og Februar på Bjørnehiet 

 

Husk å abonnere på hjemmesiden for å få viktig informasjon! 

Godt nyttår alle sammen! 

Så tar vi fatt på 2022 med nytt håp og ny energi.  

I desember hørte vi fortellingen om Pulverheksa og Julenissen og hadde vinter som tema.  

Vi trakk kalender og hadde adventsamling hver mandag. 

Vi markerte lucia og fikk synge for dere foreldre, det var koselig       Gul gruppe fikk også dramatisere 

juleevangeliet i kirken. Dette var utrolig stas! 

Nissefesten var helt super! Tenk at Blånissen kom og stjal gavene fra Rødnissen i år også! Men nok en 

gang ble de venner og vi fikk gaver av dem! Vi laget mange gaver til dere hjemme og vi er imponert 

over hvor gode barna var til å holde dette hemmelig       

5 31 
Grupper: 
-Grønn gruppe på 
tur. Husk klær etter vær 

og vind. Vi går 0930 
-Blå og Gul 
temagrupper. 

1 
Møtedag  
Inne og 
utelek 
Samling med 
fokus på 
Gleding 

2 
Grupper: 
- Grønn og Blå 
temagrupper 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

3 
Grupper: 
- Grønn  
temagruppe 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter vær 

og vind. Vi går 0930 

4 
Grupper: 
-Grønn temagruppe 
-Blå gruppe på tur 

med Revar Husk klær 

etter vær og vind. Vi går 
0930 
-Gul gruppe 
SVØMMING 

6 7 
Grupper: 
-Grønn gruppe på 
tur. Husk klær etter vær 

og vind. Vi går 0930 
-Blå og Gul 
temagrupper. 

8 
Møtedag  
Inne og 
utelek 
Samling med 
fokus på 
Gleding 

9 
Grupper: 
- Grønn og Blå 
temagrupper 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

10 
Grupper: 
- Grønn  
temagruppe 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter vær 

og vind. Vi går 0930 

11 
Grupper: 
-Grønn temagruppe 
-Blå gruppe på tur 

med Revar Husk klær 

etter vær og vind. Vi går 
0930 
-Gul gruppe 
SVØMMING 

7 14 
Grupper: 
-Grønn gruppe på 
tur. Husk klær etter vær 

og vind. Vi går 0930 
-Blå og Gul 
temagrupper. 

15 
Møtedag  
Inne og 
utelek 
Samling med 
fokus på 
Gleding 

16 
Grupper: 
- Grønn og Blå 
temagrupper 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

17 
Grupper: 
- Grønn  
temagruppe 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter vær 

og vind. Vi går 0930 

18 
Grupper: 
-Grønn temagruppe 
-Blå gruppe på tur 

med Revar Husk klær 

etter vær og vind. Vi går 
0930 
-Gul gruppe 
SVØMMING 

8 21 
Grupper: 
-Grønn gruppe på 
tur. Husk klær etter vær 

og vind. Vi går 0930 
-Blå og Gul 
temagrupper. 

22 
Møtedag  
Inne og 
utelek 
Samling med 
fokus på 
Gleding 

23 
Grupper: 
- Grønn og Blå 
temagrupper 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

24 
Grupper: 
- Grønn  
temagruppe 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter vær 

og vind. Vi går 0930 

25 
Grupper: 
-Grønn temagruppe 
-Blå gruppe på tur 

med Revar Husk klær 

etter vær og vind. Vi går 
0930 
-Gul gruppe 
SVØMMING 



Januar og Februar på Bjørnehiet 
I høst har vi hatt fokus på følelser. Vi ser at barna har blitt bevisst sine egne og andres følelser. På 

planleggingsdagene i november snakket vi mye om mobbing i barnehagen, hva mobbing er og 

hvordan vi kan jobbe for å stoppe mobbing. Dette er et viktig tema som vi vil fortsette å ha fokus på. 

Men vi vil snu litt på det og rette fokuset mot det positive. Så hva er det motsatte av mobbing? Jo, 

«Gleding»! 

 

I januar og februar (og for alltid) vil vi vektlegge de elementene som vi vil ha mer av i barnehagens 

hverdag, og rette fokuset mot det som bygger gode relasjoner, psykisk helse og livskvalitet, samt hva 

som trengs for å ta vare på planeten.  
Vi har derfor Superhelter som tema og fokuserer på «Gleding». Hva er en superhelt? Hva gjør en 

superhelt? Hvorfor har de masker på? Er vi superhelter? Har vi en superkraft? 

Vi skal lese boken «Gleding» og bli bedre kjent med Lykke og Wilmer som finner ut at gleding er en 

superkraft som ALLE har! Kraften virker både hjemme, i barnehagen og ute på gata. Gleding er 

nydelig illustrert historie om vennskap, inkludering og nestekjærlighet! Gleding er et konsept som 

handler om at de små handlingene som gjør en stor forskjell. 

Gul gruppe starter med svømming 14.januar. Det blir svømming hver fredag frem tom. 25.februar. 

Mer info kommer. 

I januar og frem til sommeren blir det noen faste opplegge for gruppene: 

Blågrønn 1 og 2 skal rullere på å gå tur med Reva. Revar er en rev som trenger hjelp til å ta vare på 

naturen. Barna skal hjelpe han med dette. De skal også rullere på å ha lekegrupper og temagrupper. 

Gul gruppe skal få «Overgangskofferten». Dette er en koffert med eventyr, sanger, rim, regler og 

leker. Kofferten vil også møte barna i 1.klasse. Det vil da være noe kjekt og trygt som barna har en 

felles erfaring med. Dette er hver onsdag og fredag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minner om: 

- Husk klær etter årstid på barnets plass 

- Husk å sjekke at barnet har skift i hyllen 

- Husk at leker hjemmefra ikke skal bli med 

i barnehagen 

- Info om svømming, samenes 

nasjonaldag og karneval kommer 

- Ha på blå sokker på sko 

- Kun to foreldre i garderoben 

Datoer: 

- 3.januar er planleggingsdag. 

Da er barnehagen stengt 

- Er det karneval i barnehagen. 

Eget skriv kommer. 

Vi gjør litt om på gruppene og blander blå og grønn gruppe. Dette gjør vi for vi ser at 

barna har funnet vennskap på tvers av gruppene, øke språkferdigheter og utvikling. De 

vil hete Blågrønn gruppe 1 og 2. Hver onsdag og torsdag deles de inn etter alder og er 

blå og grønn gruppe. 

Blågrønn 1 Blågrønn 2 
Severin 
Josefine 

Lars 
Ellinor 
Eivynd 

Tollak 
Aaricia 

Herman 
Helle 
Asma 
Audre 

 

Hilsen personalet på Bjørnehiet 

 


