
 
Felles fokusområde: 

Alle setter spor-helsefremmende arbeid i barnehagen 

Måned  Merkedager og 
felles aktiviteter  

Prosjekter og tema arbeid  

 August Oppstart nytt 
barnehageår 
Tilvenning nye barn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foresatte-
sammenkomst 

Tilvenning  
Vi bruker tiden på å ta godt imot barn og 
foresatte. Relasjonsarbeid med fokus på å 
skape trygghet, trivsel, vennskap og 
tilhørighet.   
Barna skal bli kjent med personal, 
rutiner, barnehagens utforming, uteområdet 
og nærmiljøet. Lek, samspill og «den gode 
voksenrollen» skal være verktøy i arbeidet med 
alle barns trivsel, læring og utvikling.    
 
Personalet har ulike prosjektarbeid innenfor 
fokusområdet: lekemiljø, matglede, aktivitet og 
hvile. 
Se egne månedsplaner for de ulike avdelingen.  
 
Det arrangeres en bli kjent middag for 
foresatte 

 September Brannvern uke 38 
 
 
 
 
Foreldremøter 

I nasjonal brannvernuke lærer vi om brannvern, 
og bruker opplæringsmateriell med 
brannbamsen Bjørnis som verktøy i 
formidlingen av tema. Barnehagen 
gjennomfører varslet brannøvelse.  
 
I uke 36 vil det gjennomføres foreldremøter i 
barnehagen 
 
Høstaktiviteter: 
Turer i skog og nærområdet, sanking av bær, 
og ulike materialer i skogen. 



 Oktober  
  
  
  

Fagdager: Barnehagen 
er stengt 6. og 7. 
oktober 
 
Verdensdagen for  
psykisk helse 
10. oktober 
 
Foreldresamtaler 
avtales 
 
SU møte 12.10.2022  

Bruk av barnekonvensjon med historier og 
fortellinger som gir barna økt kunnskap og 
forståelse for egne rettigheter, og verdien av 
respekt og toleranse for andre mennesker 
 
Temaarbeid, helsefremmede aktiviteter, vi 
markere dagen i barnehagen. 
 

 
  

 November  
  
  
  

Arktisk tema i 
barnehagen.  
  
Fagdag:  
Barnehagen stengt 14. 
november  

Tema arbeid med utgangspunkt i nordnorsk, 
samisk og arktisk kultur   
· Mørketid   
· Nordlys   
· Stjernehimmel og stjernebilder   
· Snø, is, kulde   

 Desember  
  
  
  

Foreldregløgg 
Juleaktiviteter 
Adventsamlinger 
Juletrefest 
Luciamarkering   

Aktiviteter i forbindelse med julehøytiden 
 
 
 
  

 Januar  
  
  
  

Solfest  
 
Førstehjelp 
 
  

Markering av soldagen 23. januar 
 
Barna skal få kjennskap med førstehjelp, og vi 
bruker det pedagogiske materialet «Henry» i 
arbeidet med tema.  

 Februar  
  
  
  

Samisk tema 
6. Samefolkets dag  
  
Fagdag: 
Barnehagen 
stengt  13.februar  

Samisk kultur: 
Vi lærer enkle ord og uttrykk på samisk, og 
lytter til musikk, og blir kjent med samiske 
sanger. 
Vi ser på bilder og bruker konkreter av kofter 
og samisk håndverk. Bli kjent med det samiske 
flagget.   

 Mars  
  
  

Vinteraktivitetsuke  
 
 
 
Barnehagedagen 15. 
mars 

Vinteraktiviteter:  
Organiserte vinteraktiviteter i barnehagens 
uteområde og grillhytter. Vi bruker 
nærområdet, hekseskogen og Charlottenlund  
 
Vi har åpen barnehage, med utkledningsfest.  



 April  
  
  
  

Påske  
  
5.-10. april er 
barnehagen 
påskestengt.   
  
SU møte 12.04 

 Aktiviteter i forbindelse med påskehøytiden 

  
 
 
  

  
 Mai  
  
  
  

Norsk tema 
Barnehagen stengt:  

• 17. mai  
• Kristi 

Himmelfart, 
18. mai  

• Fagdag 19. mai 
• 2. pinsedag 

29.mai  

Norske tradisjoner i forbindelse med feiring av 
grunnlovsdagen 17. mai 
 
 
 
Våraktiviteter:   
Planting av ulike frø, følge opp med vanning og 
stell.   
Vår og vårtegn, følge liv og vekst i naturen  
    

 Juni  
  
 
 
  

 
 
 
 
Tilvenningsuke 
 
 
 
 
Sommerfest 
 
 
Dugnad 

Sommeraktiviteter: 
Turer i nærområdet   
Tur til fjæra, utforske nytt miljø. Vann og 
sandlek. 
 
Barna som skal bytte avdeling i barnehagen har 
ei tilvenningsuke med kjent personal på ny 
avdeling. Førskolebarna har eget opplegg 
denne uken.  
 
 
Vi feirer sommeren og avslutning for 
førskolebarna 
 
Sammenkomst hvor det bidras til å gjøre det 
fint i barnas lekeområder  

Juli Sommerstengt uke 29 
og 30 

Ferieavvikling og sommerbarnehage, 
avdelingene er sammenslått. 

  

 


