
   

 

ÅRSHJUL FOR PRESTVANNET STUDENTBARNEHAGE 

2021-2022: Foreldreutgave. 
 

FELLES FOKUSOMRÅDE I STUDENTBARNEHAGENE:  

Fokusområder 2021-2023:  

Alle setter spor – helsefremmende arbeid i barnehagen. 

 

 
SAU(samarbeidsutvalgsmøter) i Prestvannet: 

Dato: Medlemmer:3 personale+3 foreldre Sekretær: 

November:  

Kl.15 – 16:15 

Sammensetting av utvalget Styrer 

Februar:. 

Kl. 15 – 16:15 

Økonomi Styrer 

Mai  

Kl. 15 – 16:15 

Årsplanarbeid Styrer 

 

 

MÅNED 

 

MERKEDAGER OG ANDRE 

FELLESAKTIVITETER 

FORELDREARRANGEMENT 

 

AUGUST 

 

Tema: Gode 

relasjoner – Bli 

kjent/tilvenning 

 

 

02.08. Nytt barnehageår 

 

Oppstart overgang barnehage – skole. 
Språkperm/mapper opprettes.  

 

Semesterstart campus Tromsø  

 

 

  

 

 

Barnehagen trenger informasjon om 

hvilken skole førskolebarnet skal 

begynne ved. 

 

 

 

SEPTEMBER 

Tema: 

Gode relasjoner – 

Bli kjent/tilvenning 

Høst i Tromsø 

 

Tema for klubb: 

Natur, miljø og 

teknologi 

 

 

Oppstart førskoleklubb og Vennetreff 

 

Oppstart klubb torsdager kl.10-11 

  

Friluftslivets uke, 4.-12.9 

 

Brannvernuker/ utelek uke 37/38. 

 

23.9Vennetreff i Universet 

 

Foreldremøter: 

Tinden og Blåmann 

 

Kjølen, Fløya og Varden. 

 

 

Foreldresamtaler: 

Blåmann: uke 39 



   

 

OKTOBER 

 

Tema for klubb: 

Nærmiljø og 

samfunn 

 

Tema: 

Høst i Tromsø. 

 

  

 

21.10Vennetreff i Breivika 

 

Uke 40 – Markere verdensdag for 

psykisk helse. 

 

Fagdag for personalet 7.10 og 8. 10. 

Barnehagen stengt. 
 

Foreldresamtaler: 

Tinden: uke 40/41 

Varden: uke 42 

Fløya: uke 43 
 

 

 

 

NOVEMBER 

 

Tema for klubb: 

Antall, rom og 

form 

 

Tema:  

Mørketid 

 

 

Mørketidsmarkering  

 

 

SAU møte  

kl.15-16:15. En forelder velges fra 

hver base på foreldremøte og er 

representant i samarbeidsutvalget i 

barnehagen. 

 

 

Fagdag for personalet 15.11. 

Barnehagen stengt. 
 

Foreldresamtaler: 

Kjølen: uke 44 
 

 

DESMBER 

 

Tema for klubb: 

Etikk, religion og 

filosofi 

 

Tema: 

Advent/jul  

 

Innhente skriftlig godkjenning fra foreldre 

om overføring av opplysninger til skolen. 

Innen 1.12. Flerspråklige barn: bhg 

innkaller skolen til møte. 

 

Ukentlige adventssamlinger 

 
Julefest med besøk av nissen 

 

Luciamarkering/vennetreff, 13.12 

  

Innmelding skole. Barnehagen 

informerer foreldre. Innhente skriftlig 

godkjenning fra foreldre om 

overføring av opplysninger til skolen. 

Innen 1.12. 

Flerspråklige barn: bhg innkaller 

skolen til møte. 

 

 

Foreldre frokost/kaffe /grøt: 

Blåmann 

Tinden 

Kjølen 

Fløya 

Varden 

2022   

JANUAR 

Tema for klubb: 

Kommunikasjon, 

språk og tekst 

 

Tema:  

Forfattermåned 

(Julia Donaldson, 

Zog og de flygende 

legene) 

 

Soldag markering  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Søknad til overflyttingsopptak innen 

1.2  

 



   

 

FEBRUAR 

 

Tema for klubb: 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

 

Tema: 

Forfattermåned 

(Julia Donaldson) 

Samisk kultur 

 

 

 

Markering Samefolkets dag  

 

17.2Vennetreff i Gimle 

 

Temafest / avslutning av prosjekt med 

Zog 

 
 

Søknad SFO innen 1.3 

 

Fagdag for personalet 14.02. 

Barnehagen stengt. 
 

 

 

 

 

SAU møte, Kl.15-16:16 

MARS 

 

Tema for klubb: 

Kropp, bevegelse, 

mat og helse 

 

Tema:  

Vinter i Tromsø 

Fokus på friluftsliv 

Brannvernuker 9/10 
 

 

 

17.3 Vennetreff i Storskogåsen 
 

 

 

 

 

 

 

APRIL 

 

Tema for klubb: 

Vennskap og lek 

 

Tema:  

Vinter i Tromsø 

Fokus på kroppen 

 

28.4Vennetreff i Prestvannet 

 

 

 
 

Påskearrangement uke 14: 

 Tinden 

 Blåmann 

 Kjølen 

 Fløya 

 Varden  
 

 

Barnehagen er stengt 13.04 - 

18.04(påske). Behovshøring 11. og 

12.04  

 

Foreldresamtaler: 

Uke 16 - Blåmann  

Uke 17– Kjølen 

Uke 18– Varden 



   

 

MAI   

 

Tema for klubb:  

Vennskap og lek 

 

Tema:  

Vår i Tromsø 

 

 

 

Besøk overgang lillesia til storsia. 

 

Skolebesøk for førskolebarna og 

foreldremøter på skolen. 

 

Overføringsmøter: bhg – 

skole/sfo/foreldre. Flerspråklige barn. 

 

17. mai Tog øvelse  

 

Avslutning Vennetreff med 

kulturinnslag. 

 

Våraktivitetsuker 

 

Foreldresamtaler: 

Uke 19 - Fløya 

Uke 20 – Tinden 

 

Eksamenskampanje 

studentforeldre.  

Eksamens lørdager ? 

 
Fagdag for personalet 27.05. 

Barnehagen stengt. 

 
SAU møte, kl.15-16:15 

 

JUNI 

 

Tema:  

Plante- og dyreliv i 

Tromsø 

Besøk overgang lillesia til storsia. 

 

 

Avslutning for førskoleklubben. 

 

Fellestur for hele barnehagen. 

 

 

 

Dugnad m/ rydding ute.  

 

 

JULI 

Tema:  

Sommer i Tromsø 

 

 

Sommer, sammenslåing av baser. 

Ulike temauker (planlegges i juni). 

Ansvarlig: Lederteamet. 

 

 

Barnehagen stengt 2 uker i juli. 

Barna skal ha minst 4 uker ferie og 

minimum 3 uker skal være 

sammenhengende. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Språk, tekst og 

kommunikasjon: 

  
- Lese samiske 

eventyr/fortelling/bøker 

- Lære enkle ord på samisk 

 

 

SAMISK 

KULTUR 

 

 
 

Etikk, religion og filosofi: 

 
- Bli kjent med samisk kultur  

- Lære noe om hva urbefolkning 

er 

- Samisk mytologi 

Kunst, kultur og kreativitet: 

 
- Synge samiske sanger 

- Høre på samisk musikk/joik 

- Joike og synge på samisk 

- Tegne/farge det samiske flagget 

- Bilder med samisk tema 

- Markere Samefolkets dag 06.02 

 

MÅL: 

 

Bli kjent få kjennskap til deler 

av samisk kultur og hverdagsliv 

med at samene er Norges 

urbefolkning og  

 

 

 

 

 

Natur, teknologi og miljø: 

 
- Bli kjent med hvordan samene 

bruker naturen til arbeid og 

nytte f.eks. reindrift 

- Ha aktiviteter ute (bål og lavvo) 

Antall, rom og form: 
 

- Telle på samisk 

 

- Mønster og former på flagg, 

drakter og lignende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 

 

- Lage/spise samisk mat  

 

- Leke: Prøve å fange en ”rein” med 

lasso, og kaste lasso på et reinhorn 

Nærmiljø og samfunn: 

 

- Lære noen samiske stedsnavn 

- Få besøk av noen som har kofte på 

seg 

- Markere Samefolkets dag 

- Henge opp det samiske flagget 

- Få se på forskjellige samiske klær, 

sko, belte osv. 

- Se på duodji (bilder eller helst 

duodji i virkeligheten). 

- Se på samisk film 

- Bruke de ulike tilbudene som er i 

nærmiljøet (Samisk uke – Tromsø 

sentrum) 

http://www.skolenettet.no/nyUpload/Moduler/Kompetanseutvikling/Bilder%2065/Samisk/flagg%2065.jpg


   

 

Språk, tekst og 

kommunikasjon: 
- Begrepslæring rundt 

påkledning og pakking 

av sekk 
- Sanger rundt temaet 

natur 
- Rim og regler rundt 

temaet natur 
- Kulturformidling, norsk 

og samisk  
- For- og etterarbeid 
- Sette ord på følelser og 

opplevelser 
- Bruke 

bildedokumentasjon i 

samtale om natur 

- Felles referansepunkt 

 

FRILUFTSLIV  
 

 

 

Etikk, religion og filosofi: 
- Filosofiske, eksistensielle 

og etiske spørsmål.  
- Naturen i stadig endring 
- Oppdagelser  
- Undre seg og reflektere 

over naturfenomener 
- Samarbeid og vennskap 

- Naturens estetikk 

Kunst, kultur og kreativitet: 

 
- Natur som inspirasjon til 

fantasi, lek og 

fortellerglede 
- Inspirasjon til estetiske 

uttrykk 
- Benytte naturmateriale  
- Sanseopplevelser 

- Lage kunstverk i og av 

naturen 

MÅL: 

- Naturopplevelser, 

arena for lek og læring 
- Opplevelser 
- fellesskap 

 

 

Natur, teknologi og miljø: 
- Lære seg gode holdninger 

og respekt for naturen 
- Miljøvern 
- Eksperimentere  
- Oppleve vær og vind 
- Erfare ulike årstider 
- Se etter spor og sportegn 
- Bli kjent med lokal fauna 

og flora 
- bildedokumentasjon 

 

Antall, rom og form 
- Bygge/konstruere rom 

ute 
- Naturlotto 
- Farge- og formjakt 
- Benytte naturmateriell til 

å måle, veie, 

sammenligne 
- Sortere, kategorisere 

(farger, form, arter, vekt, 

antall, størrelse) 

 

 

 

Kropp, bevegelse, mat og 

helse: 
- Lage bål 
- Fysisk aktivitet, gode 

vaner 
- Påkledning 
- helsegevinster 
- høsting 
- måltider 
- motorikk 
- bevegelseserfaring 
- kroppsbeherskelse 
- risikomestring 
- bli kjent med egen 

begrensning med 

kroppen 

- selvstendighet og 

mestring av egen 

hverdag 

Nærmiljø og samfunn: 
- bruke nærmiljøet som 

turarena 
- Bli kjent med nærmiljøet 
- Bruke referanseområder 

(Hekseskogen, 

Brinkskogen, Bymyra, 

Charlottenlund, 

Lekeplassen, Bakolsen, 

Åsgårdfjæra, Lysløypa, 

Trollskogen 
- Utforske variert terreng 
- Ferdes trygt i trafikken 

- Bli kjent med lokale 

tradisjoner 

 



   

 

 

 

Kommunikasjon, språk og 

tekst: 
- Alle i personalgruppa skal 

kunne formidle et 

eventyr/en fortelling med 

innlevelse og uten støtte i 

tekst. 

- Forestillingsevne, 

kroppsspråk, stemmebruk 

- Magiske eventyrstunder. 

- Biblioteket og eventyr/ 

fortelling i bøker og på 

skjerm. 

- Tekstskaping - analogt og 

digitalt. Barnas forteljing 

til inspirasjon for lek. 

- Bilder og tekst som kilde 

til estetiske opplevelser og 

samtaler. 

“BARNS 

TRIVSEL – 

VOKSNES 

ANSVAR” 

Med fokus på 

lek 
 

 

Etikk, religion og filosofi: 
- Moral og etikk i eventyr. 

- Tid til ro, undring tenkning 

og samtaler omkring lek, 

læring, samspill og 

relasjoner i barnehagen. 

- Toleranse og interesse for 

hverandre – tydelige voksne 

forbilder. 

- Økt bevissthet omkring 

barns lekemiljø, vennskap 

og samspill – hvordan 

tilrettelegge enda bedre og 

hvordan kan personalet være 

gode lekepartnere? 

- Temadager/temauker. 

- Skape gode opplevelser 

sammen. 

Kunst, kultur og kreativitet: 
- Skape og nyte estetiske 

uttrykk i ulike materialer 

og digitalt. 

- Koble digitale verktøy 

med konkrete produkter. 

- Teater, konserter, 

biblioteket. 

- Vekt på estetiske 

aktiviteter; musikk, dans, 

drama og forming/kunst i 

barnehagen. Utgangspunkt 

i eventyr/fortellinger. 

- Legge til rette for felles 

prosjekter – skape 

sammen. 

- Formidle eventyr og 

fortellinger ved hjelp av 

ulike virkemidler og 

materialer. 

MÅL: 

- Barna skal oppleve seg 

som delaktige i et trygt 

og utviklende fellesskap i 

barnehagen. 

- Personalet skal kunne 

sette ord på hvordan vi 

arbeider med å sikre et 

inkluderende miljø i 

barnehagen. 

- Personalet skal se 

nærmere på lek, læring 

og samspill mellom barn 

og mellom barn og 

personale som 

utgangspunkt for gode 

danningsprosesser. 

 

Natur, teknologi og miljø: 
- Digitale verktøy som 

kreative hjelpemidler for å 

skape og formidle. 

- Lage kunstverk i naturen. 

- Natur som inspirasjon til 

fantasi, lek og fortellerglede.  

- Natur som kulisser i 

dramaaktiviteter.  

- Samarbeidsprosjekter med 

friluftsaktiviteter som 

utgangspunkt. Dele 

opplevelser og undring. 

- Bruke verktøy. 

Antall, rom og form: 
- Tall og telling og 

matematiske begreper i 

litteratur og i hverdagsliv. 

- Matematiske begreper og 

design i estetiske 

aktiviteter. 

- Lek med tall og former. 

- Fokus på begreper som 

f.eks. over, under, foran, 

bak i hverdagssituasjoner. 

Kropp, bevegelse, mat og 

helse: 
- Nye erfaringer med 

friluftsliv og uteliv 

gjennom arbeid med 

eventyr og estetiske 

fagområder ute. 

- Følge opp og by på lek der 

barna er fysisk aktive. 

- Dans og drama som 

uttrykksformer. 

- Selvstendighet og 

mestring av egen hverdag. 

 
 

Nærmiljø og samfunn: 
- Eventyr fra land og kulturer 

representert i barnehagen. 

- Eventyr med lokal 

tilknytting.  

- Tillit og tro på egen 

deltakelse og påvirkning av 

fellesskapet. 

- Betydningen av alles bidrag 

til fellesskapet.  

- Samiske eventyr og 

fortellinger. 

- Kjønnsroller i eventyr og 

fortellinger, lek, læring og 

vennskap 


