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        MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG  

5   1. 

Varmmat:                     

Vi baker grove rund-

stykker 

 

 

2.  

Lekegrupper:                    

En gruppe ute                  

To grupper inne  

 

Fiskemåltid 

3.          

Utelek  

 

6 

 

6.  

Samenes nasjonaldag  

 

7.  

Avdelingsmøter Rød 

og Gul avdeling. Vi 

passer hverandres 

barn.                        

Gul har møte fra      

kl. 09.00 – 10.00 

8. 

Varmmat:                     

Vi lager lapskaus                  

9.  

Formingslek:        

Karneval-rekvisitter   

 

 

Fiskemåltid  

10.           

Vi går på tur  
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13. 

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde oppe.    

14.  

 Avdelingsmøter Rød 

og Gul avdeling. Vi 

passer hverandres 

barn.                        

Gul har møte fra      

kl. 09.00 – 10.00 

15. 

 Varmmat:                     

Vi baker grove rund-

stykker 

16. 

Formingslek:        

Karneval-rekvisitter  

 

 

Fiskemåltid 

17.  

Formingslek:              

Vi lager fastelavnsris 
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20. 

Bollefest                  
Vi baker boller          

 

Elev fra Kannik i 

praksisuke: Helena  

21. 

Avdelingsmøter Rød 

og Gul avdeling. Vi 

passer hverandres 

barn.                        

Gul har møte fra      

kl. 09.00 – 10.00 

22. 

Karneval                

KLE-SEG-UT-DAG 
Tema: Skinnvotten  

23. 

Formingslek:    

Vinterfarger 

 

 

Fiskemåltid 

24.            

 Vi går på tur  
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27.  

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde oppe.   

28.  

Avdelingsmøter Rød 

og Gul avdeling. Vi 

passer hverandres 

barn.                        

Gul har møte fra      

kl. 09.00 – 10.00 
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Planmål for perioden: 

Hovedmål 

• Stimulere barns verbale og non – verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn 

involveres i samspill og samtaler (Årsplan for Våland – barnehagene, 2020 – 2022, s. 21). 

Delmål 

• Anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non – verbale uttrykk og støtte deres 

språkutvikling (Årsplan for Våland – barnehagene, 2020 – 2022, s. 21). 

Vi er i gang med nytt verktøy, og som dere kanskje har sett bærer personalet hvert sitt bånd med 

bilder. Bildene er i ulike kategorier;  

 

Aktiviteter: samling, ryddetid, innelek, utelek, tur, sykle, påkledning og avkledning.  

Måltid: spise, matboks, lunsj, varmmat, grøt, frukt 

Sosialt: vente, stopp, ferdig, mer, hjelpe 

Stell: do, skifte bleie, vaske hender, sove 

Følelser:  ha vondt, glad, lei, sint  

 

 

Bildene kan brukes på mange måter.  

Ordproduksjon og samtaler; man kan bla gjennom alle bildene sammen med barnet og sette ord på det man 

ser.  Man kan involvere barnet i samtaler, og man kan utfra barnets modning tilpasse innholdet med korte og 

lengre setninger. Innholdet vil alltid være relevant til dagen her-og-nå.  

Samspill og kommunikasjon: barn som ikke uttrykker seg verbalt, vil kunne bruke bildene til å peke på hva det 

vil ha, hvordan det har det, eller hva det ønsker. Personalet kan lettere anerkjenne og respondere på det non-

verbale uttrykket for deretter å følge opp barnets behov. Parallelt støtter man barnas språkutvikling. 

Fordelen med metoden er at verktøyet/bildene alltid er tilgjengelige for barnet.  

Overordnet tema for perioden:  SPRÅK OG SPRÅKGLEDE 
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Sosialt mål for måneden: 
 

• De ansatte skal opptre autoritativt, ta ansvar og ramme inn barna på en god og omsorgsfull 

måte (Handlingsplan for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø i Våland – barnehagene, 2021, s. 7). 

 

Vi er i gang med lekegrupper, og prøver oss fremdeles litt frem med tanke på 

gruppesammensetninger. Vi ser at ikke alle barna er like trygge på alle voksne enda, og dermed er 

det alltid Ingvild eller Linda som tar med seg ei lekegruppe ut alene. Vi andre deler oss i to grupper 

inne, og er lett tilgjengelige for hverandre. Vi starter ofte disse lekegruppene med en liten samling, 

og videre er det Skinnvotten i ulike varianter. I forlengelsen av lekegruppene ser vi ofte at barna selv 

går over i lek inspirert av tema. Barna får øvd opp lekekompetansen i liten gruppe; med rollelek, å 

dele, vente på tur – og alltid med en voksen tett på som støtter i prosessen.  

 

Angelica er tilbake mandager og tirsdager, og vil begge disse dagene ha mellomvakt. Vi legger til rette 

for at hun får mulighet til å by på seg selv og kan la barna komme til seg.  

 

 

Mål for barns medvirkning 

• Bruke bilder som kommunikasjon til medvirkning (Årsplan for Våland – barnehagene, 2020 – 2022, s. 

23).  

 

 

Evaluering av måneden som har vært:          

Vi er i gang med «Skinnvotten», og barna viser stor interesse for eventyret. I lekegruppene har vi 

begynt å lese boka, og vi er kommet i gang med eventyrkofferten. Vi tilpasser innholdet for de ulike 

aldersgruppene. Som for eksempel kan ordet «mus» være nok i første omgang, og så kommer 

«Pilemus silkehår» etter hvert. Videre blir vi kjent med begrepet mus; hvordan det ser ut og hva det 

spiser.  

Moralen i eventyret; «Kom inn. Her er det plass til alle», tar vi med oss videre i leken. Det kan være 

lek i kuben, eller under teppet: «Bare kom inn», sier vi og slipper til de som ønsker.  

 

Temaarbeidet videre:  

Vi fortsetter med eventyret ut februar, og avslutter dette med karneval. Vi vil i forkant lage 

pannebånd av de ulike dyrene. På karnevalet vil vi tilføre rekvisitt og ansiktsmaling, for deretter å 

leke/dramatisere oss gjennom eventyret.  
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Informasjon: 

• Personalet:  
Angelica er tilbake i 40 % stilling av hennes 75 % ut februar. Det tilsvarer 11,45 timer, og hun vil være 

på jobb full dag mandager og 4,15 timer tirsdager. Vi har Masumeh i hele dager fra tirsdag til fredag 

samme periode. 

Therese (pedagog) fortsetter sin arbeidstrening på eget arbeidssted, og er ikke hos oss lengre.  

• Bollefest og karneval har egne komitéer. Mer informasjon om disse dagene vil komme etter hvert.  

 

  

 

Med hilsen Ingvild, Angelica, Masumeh og Linda   

 

Periodens bok: 

       

     Gjendiktet av Alf Prøysen  

Månedens sanger:  

Felles språksang:   

«Hjulene på bussen» 

Eventyrsang: 

«Skinnvotten» 

Faste sanger:                   

«Hi hello»                     

«God morgen alle 

sammen» 

 

Lekegrupper/primærbarn: 

Nye lekegrupper vil 

komme på plass etter 

hvert.  

 

 

 

    

 


