
MARSPLAN REVEHIET 2023. 

 



MARSPLAN – Revehiet -2023.      

Fokus: Vennskap og mine grenser. 

Tema: Årstiden vår og påske. 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

9 Vi trenger om dere har liggende:  
- Terrakottapotter (alle barn) 
- Så kopper (alle barn) 
- Frø (alle barn) 
- Planker til å kutte ut 

påskeharer(gulgruppe) 

              Spør Brit       
Gamle (grå) gryter og sleiver til  
kjøkkenlek ute (lek alle barn) 

1  
Grønn og blå: 
Lek en bok. 
Barna deles i to 
grupper. 
 
Gul: Ut på tur. 

2  
Gruppe-
samlinger. 
Med fokus på  
temaet for  
perioden,  
vennskap og lek. 

3 
Grønn og blå: 
Lekegruppe og eller mat 
gruppe. 
Gul: aktivitet i 
barnehagen. 
 

10 6  
Svømming gul.gr 
Egen info. 
 
Kropp i bevegelse / 
lekegrupper grønn 
og blå gruppe. 
 

7 
 
Lek og aktivitet i 
barnehagen. 
 

8 
Grønn og blå: 
Lek en bok. 
Barna deles i to 
grupper. 
 
Gul: Ut på tur. 

9 
Gruppe-
samlinger. 
Med fokus på  
temaet for  
perioden,  
vennskap og lek. 

10 
Grønn og blå: 
Lekegruppe og eller mat 
gruppe. 
Helle, Aide og vikar. 
Gul: aktivitet i 
barnehagen. 
 

11 13 
 Svømming gul.gr 
 
Kropp i bevegelse / 
lekegrupper grønn 
og blå gruppe. 
 

14 
BARNEHAGEDAGEN 
«liten & stor» 
 
Lek og aktivitet i 
barnehagen. 
 

15 
 Grønn og blå: 
Lek en bok. 
Barna deles i to 
grupper. 
 
Gul: Ut på tur. 

16 
Gruppe-
samlinger. 
Med fokus på  
temaet for  
perioden,  
vennskap og lek. 

17 
HIPP, Hurra 
vi feirer 
ANAS  
Som blir 4 år 
på lørdag.  
 
Grønn og blå: 
Lekegruppe og eller mat gruppe. 
Helle, Aide og vikar. 
 
Gul: aktivitet i barnehagen. 

 

12 20 
 Svømming gul.gr 
 
Kropp i bevegelse / 
lekegrupper grønn 
og blå gruppe. 
 

21 
 
Lek og aktivitet i 
barnehagen. 
 

22 
Grønn og blå: 
Lek en bok. 
Barna deles i to 
grupper. 
 
Gul: Ut på tur. 

23 
Gruppe-
samlinger. 
Med fokus på  
temaet for  
perioden,  
vennskap og lek. 

24 
Grønn og blå: 
Lekegruppe og eller mat 
gruppe. 
Gul: aktivitet i 
barnehagen. 
 

13 27  
Svømming gul.gr 
 
Kropp i bevegelse / 
lekegrupper grønn 
og blå gruppe. 
 

28 
 
Lek og aktivitet i 
barnehagen. 
 

29 
Grønn og blå: 
Lek en bok. 
Barna deles i to 
grupper. 
 
Gul: Ut på tur. 

30 
PÅSKEEGGJAKT. 

 

31 
Grønn og blå: 
Lekegruppe og eller mat 
gruppe. 
Gul: aktivitet i 
barnehagen. 
 

 



Hei og velkommen mars. Mars er starten på vårmånedene og vi gleder oss 

over lysere tider og lengre dager. Vi håper tiden som kommer vil gi gode og 

solrike dager ute og inne. Mars er måneden Gulgruppe starter opp med 

svømming. Egen info vil komme. Når gulgruppe er på svømming, vil grønn 

og blå gruppe ha lekegrupper / kropp i bevegelse i barnehagen. Onsdag vil 

gulgruppe fortsette med sine turer ut i nærmiljøet sammen med Bjørnehiet. 

Grønn og blå gruppe har lekegrupper på avdelingen. I våre gruppesamlinger 

på torsdager vil vi jobbe videre med barns språk, sosialkompetanse og 

månedens tema.  

Barn og egne grenser.   

Arbeidet med barns sosialkompetanse er en kontinuerlig prosess for oss ansatte og dere foresatte. Barna trenger 

oss for å bli den beste utgaven av seg selv i samspill med andre- 

I barnehagen jobber vi med hvordan barn mestrer samspillet med andre på en god og inkluderende måte. Barn skal 

oppleve at de har egenverd i bare å være seg selv for akkurat den de er. Det betyr at barn skal oppleve seg inkludert 

i felleskapet for deres ulike personligheter, måter å tenke og være på. Miljøet skal være preget av sunne og gode 

grenser for hvordan å omgås hverandre, men også sunne og gode grenser i hvordan å ytre egne personlige grenser 

ut i miljøet.  

Vi har ulike metoder som vi bruker i vårt arbeid. Bøker er alltid en god innfallsvinkel til ulike temaer som vi også nå 

vil bruke i arbeidet med å sette gode grenser i eget liv. Det er viktige er å få barn i tale rundt egne grenser og andres 

grenser når vi er sammen i lek og aktivitet. Bøkene vil være med på å skape felles opplevelser og samtaler rundt 

ulike temaer bøkene gir oss. Slike felles opplevelser gir felles referanser og måter å møte hverandre på i sosialt 

samspill.  

Hvordan respekterer vi andres grenser? Hvordan snakker vi til andre? Er det greit å klaske andre på rumpen og eller 

dunke borti andre når vi passere dem? Hva skjer om noen sier nei til å være med på det du foreslår? Hva svarer du 

når noen ber deg om å gjøre noe du vet er ugreit?  

Barn må lære og bli veiledet i hvordan å være sammen og hva som er bra å være med på.  

Barn må lære at det er ok å si stopp og eller nei til ting som er ubehagelige og eller noe de rett og slett ikke ønsker å 

være med på om andre foreslår.  

Barn må erfare og bli trygge på å sette grenser seg selv – vi ønsker jo ikke for ikke grenseløse barn. Grenser i seg selv 

trenger alle for å kunne ta gode valg i eget liv – noe vi ønsker at våre barn skal kunne gjøre. Barna må kunne 

meddele seg sine ønsker, behov og sette grenser for seg selv -og det må vi øve på i barnehagen og hjemme.  

Fredager fortsetter gulgruppe med sine grupper sammen med Bjørnehiet. Grønn og blå gruppe fortsetter 

med lekegrupper og mat-grupper inne på avdelingen. 

Påsken er tidlig i april og vi vil legge opp til ulike påskeaktiviteter -både kreative og aktive inne og ute.  

Foresatte til barn på gul gruppe har alle fått med seg hjem en minnepinne med skoleskrivet. Dere bes fylle ut 

skrivet snarlig og leve til avdelingen. Brit fyller så ut for barnehagen og der etter setter vi opp tid for samtale. 

På samtalen går vi gjennom skoleskrivet, blir enige og så sendes informasjonen til skolene.  

Ta alltid kontakt om det skulle være noe. 

Med vennlig hilsen oss på Revehiet. 


