
 
 
Årshjul for Universet studentbarnehage - barnehageåret 2022 – 2023 
 
Dette barnehageåret skal vi fokusere spesielt på «Alle setter spor» 
- Helsefremmende arbeid i barnehagen 

Måned Felles aktiviteter Temaarbeid 
August 
 
 

01. Oppstart nytt barnehageår  
 
 
Foreldremiddag 

Tilvenning 
• Bli kjent med hverandre 
• Bygging av vennskap/relasjoner. 
• Bli trygg og kjent med rutiner i barnehagen 
• Utforske barnehagen og nærmiljøet  
• Flagg, nasjonaliteter, bilder i garderobe 
• Bli kjent på ny base 

September Foreldremøter  
Uke 38 Brannvernuke 
 
Vi starter med felles aktiviteter 2- 
års klubb, samlinger, musikk, 
førskoleklubb, aldersdelte turer. 

Vi følger endringer i naturen i løpet av året 
Høst: - høsting, bruk av naturen 

- Endringer i naturen 
- Smak på naturen 
- Bruke naturmaterialer 

 
Brannvern: - lære 110, 112, 113 

- Barna øver på hva de skal når alarmen går 
- Personalet øver på hva de skal gjøre. 

Oktober 06. og 07. Fagdag 
Barnehagen er stengt  
 
Uke 43 -Internasjonal uke 
24. FN dagen   
 
31. «All helgens dag» storbasene.  

Tema: «Meg selv og andre» 
Selvbilde, vise hensyn, vennskap, ulike familier,  
 
Lære mer om de ulike kulturene som er 
representert i barnehagen og om andre kulturer. 
Nysgjerrighet, forskjellighet og solidaritet 
 
 

November 14. Fagdag barnehagen er stengt 
21.    Mørketidsmarkering  
Foreldresamtaler i november 
Kan gjennomføres i barnehagen 
eller digitalt 

Troll og heksetema: spenning, mystikk og musikk 
 
Mørketidsfest i barnehagen og markering på 
campus. 
Endringer i naturen 
 

Desember 13. Lucia tog (førskolebarn) 
 

Nissegrøt til barna                    

Julekonsert.  

Vi har en rolig desember med fokus på å bruke 
sansene til å lukte, smake, føle, lytte og se. Vi vil 
skape forventning, spenning, sang og glede 
sammen med barna. 
 
Foreldre blir invitert på julearrangement. 



 
 
Januar 23. Vi feirer soldagen (21.1) 

 
Uke 5: UFF – Universet 
filmfestival 
 
 
 

Vi feirer at solen er tilbake med boller, 
dramatisering og sang 
 
Hver base lager en kort film til UFF. 
 
Endringer i naturen 
 

Februar 13. Fagdag barnehagen er stengt 
 
06. Vi feirer Samefolkets dag         
med fellessamling. 
 
Foreldremøter 
 

Fokus på samisk kultur.  
 
 
Basene inviterer til foreldremøte. 

Mars Uke 11: Vinteruke 
Vi markerer 
barnehagedagen  
 
 

Vi har mange ulike vinter aktiviteter ute. 
Vi inviterer foreldrene til barnehagedagen.  
 
Begynne tilvenning på barna som skal over på 
«stor base» 
 

April 05.4 – 10.4 Påske 
Barnehagen er stengt  
 
Foreldresamtaler i april eller mai. 
 
 

 
Endringer i naturen 
 
 

Mai 01. mai barnehagen er stengt 
Uke 20 Demokrati og likeverd 
16. mai – vi markerer 17. mai 
17. Nasjonaldagen  
18. Kristi himmelfartsdag     
19. Fagdag barnehagen er stengt 
29. mai 2. pinsedag  

Møte for foreldre med barn som skal over på 
storbase 

Juni Uke 24 – Dugnad  
Avslutning for førskoleklubben 
 
08. Avslutning – fest for barna 
 
15. Felles sommertur  

Endringer i naturen 

Foreldre inviteres inn til dugnad. 
 
Avslutning for barn og foresatte.  

Juli Utelek og turer 
Feriestengt i ukene 29 og 30 
 
 
 

Mange ulike sommer aktiviteter.   
 
 
 
 
 

 


