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Innhold	

•  Året	på	Blåbærlyngen	
•  Blåbærlyngen	
•  Uglegruppa	
•  Hverdagsak:viteter	i	barnehagen	
•  Uka	på	storbarn	



Barnehageåret	2019/2020	på	Blåbærlyngen	

Temaer:	 August	 September	 Oktober	 November	 Desember	
Psykisk	helse	
(Trygghet,	kroppen	
min,	vennskap)	
	
	
	
Språk	(snakkekrok,	
samlingsstund,	tegn	
:l	tale,	eventyr).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tilvenning.	
Bli	kjent	med	
avdelingen	og	
hverandre.	
	

Vi	fortseJer	
:lvenning,	Tema	
høst	og	
Teskjekjerringa	
	
	
Sikkerhetsuker.	

Verdensdagen	for	
psykisk	helse		
Tema:	Gi	=d.		
	
Internasjonale	uker	
med	FORUT	og	
presentasjon	av		
ulike	nasjonaliteter	
på	avdelingen.	
Markere	FN	24.	
oktober	med		
foreldre-
arrangement	

Reser:fisering	
Grønt	flagg:	Fysisk	
ak=vitet	og	lek	
	
Psykisk	helse-uker	
med	fokus	på	
kroppen	min	og	
vennskap	
	
”Snekker	
Andersen”	
	
	
	
Juleforberedelser.	
	
	
	
	
	
	
	

Jul	og	
juletradisjoner.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Luciafeiring/
juletretenning	
Nissefest	

Januar	 Februar	 Mars	 April	 Mai	 Juni	
Barneboka:	
”Pølsetjuven”	
	
Byen	min	og	yrker	
	
	
	
	
	
	
Barnehagens	
bursdag/fargefest.	
31.	januar.	
	
	
	
	
	

Eventyr.	
	
Samefolkets	dag	6.	
februar.	
	
	
	
	
	
Foreldrekaffe	13.	
februar.	Kl	15.30	
med	underholdning	

Eventyr,	påske	og	
barnehagedagen.	
	
	
	
	
	
Påskefest	20.	mars.	
	
	

Landet	miJ	og	
demokra:	
	
NyJ	liv!	
	
	
	
	
	
	
	

Landet	miJ	og	
demokra:	
	
17.	mai,	markeres	
fredag	15.	mai	i	
barnehagen.	Kun	
for	barna	i	bhg.	
	
	
	
	
	
	

Rosesermoni	for	
Uglegruppa.	
	
	



BLÅBÆRLYNGEN	
2019-2020	

Hvem	er	jeg?	
Jeg,	byen	
min,	landet	
miJ,	verden	
og	universet	

Tradisjonelle	
høy:der		

Språk:	LiJeratur;	
norske	eventyr	
og	fortellinger,	
tegn	:l	tale,	ASK,	

snakkekrok.	

Psykisk	helse:	
Psykososialt	

miljø;	Vennskap,	
mobbing,	

konfliktløsning,	
kroppen	min,	
”tanker	på	en	

fredag”	

Selvstendig-
het	og	

mestring	

Turer	

Drama	og	
lek.	



Uglegruppa		
2019-2020	

Jeg	er	unik	

1-2-3-A-B-C	

Vennskap	
-	Felles	utestart	
siste	onsdag	hver	
måned.	Fokus	på		
å	etablere	nye	

vennskap	gjennom	
lek	.		

Helårsprosjekt		
«Byen	vår»	

Kroppen	min	eier	
jeg			

-	Kunnskap	om	
relgheter,	
kropp	,	

seksualitet	og	
overgrep									

Trafikkopplæring	
-	Sykkeltur	:l	

våren		

Selvstendighets-
trening.	

Fra	barnehage	:l	
skole	og	SFO	

-	Nye	ru:ner	for	
overgang	

Trygghet	og	
omsorg	

Overnalng	på	
Frøset.		



Hverdagsaktiviteter 
Mål  Innhold Metode  

Levering: 
Vi ønsker å skape en god start på 
morgenen når barna kommer i 
barnehagen. 
 
 
 
 
Måltid: 
Vi ønsker at det skal være god 
stemning rundt matbordet og at 
barna får en positiv matopplevelse. 
Vi ønsker at barna skal oppleve 
felleskap og samhørighet. 
  
  
  
  
  
 
Påkledning: 
Barna skal øve på å bli selvstendige 
og oppleve mestring. 
Vi legger spesielt til rett for 
språkstimulering i denne 
hverdagssituasjonen 

 
En voksen som tar imot barna inne på 
avdelinga/ kjøkkenet der de spiser 
frokost. 
 
 
 
 
 
Varierte måltider med blant annet 
smøremåltid og varmmat. 
Egen kokk som tilbreder maten 
  
  
  
  
  
  
 
 
Påkledning i mindre grupper.  

 
Skape god kontakt med barn og 
foresatt ved å skape trygghet og 
tillit. Utveksle relevant informasjon, 
men viktig å huske at barnet skal 
være i fokus. 
Skape ro og god stemning mens barna 
spiser. 
 
-Organisere jevnlige smøremåltider, 
og ha variert kost. 
-Spise i mindre grupper, øke 
fellesskapsfølelesen og legge tilrette 
for god stemming.  
-Vi som voksne er gode rollemodeller 
og legger tilrette for selvstendighet. 
- Øve på å bruke bestikk. 
-Rydde etter seg seg selv. 
  
 
 
-Selvstendighetstrening med 
mestringsfølelse. 
-Støttende og veiledende voksne. 
Vi benevner kroppsdeler, klær og 
ellers det barna er opptatt av. 
 



Mål  Innhold Metode  

Lek: 
Gi barna gode lekeopplevelser, skape en 
god arena for fantasi, vennskap og 
relasjonsbygging.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legge tilrette for gode lekforhold 
inne, ute og på tur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dele barna inn i mindre lekegrupper. På 
den måten får vi bedre kontakt med 
hvert enkelt barn, og vi får lettere 
observert leken og barnas behov.. 
Organiserer rom, tid og lekemateriale  
for å inspirere  til ulike typer lek både 
inne og ute. 
 
De voksne skal være tilgjenglig og 
tilstede  for barna i leken. 
 
 



Mål Innhold Metode  
 

Samlingsstund: 
Styrke fellesskapsfølelsen og gi barna 
en arena for læring og 
språkstimulering. 
Gi økt selvfølelse og glede. 
Samlingsstunden skal bidra til å gi 
barna trygghet og forutsigbarhet i 
barnehagehverdagen. 
 
 
 
  
 
Henting: 
Barna skal få en god avslutning på 
dagen. 
 

Varierte samlinger med blant annet 
sang, musikk, fortellinger, tegn til tale, 
tekstskapning, rim og regler m.m 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Være engasjerte og formidle til 
foreldrene hvordan dagen har vært. 
Ta et tydelig farvel til barna. 
 
 
 
 
 

-Vi har samlingsstund både i full 
barnegruppe og i mindre grupper. 
-Samlingsstunden legges opp ut ifra 
barnas alder og barnas forutsetninger. 
-Temasamling der vi tar utgangspunkt i 
temaplanen. 
Samlingsstunden skal fa en fast form 
som bidrar til å skape forutsigbarhet 
og trygghet. 
  
  
 
 
Informasjon gis slik at vi inkluderer 
barna i samtalen. 
Unngå å snakke over hodet på barna. 



Mål Innhold Metode  
 

Turer: 
Oppleve glede ved å være på tur i 
nærområdet. 
Oppleve fellesskap og forventning 
knyttet til det å dra på tur. 
Utvikle sine grovmotoriske 
ferdigheter og utholdenhet. 
  
 
Foreldresamarbeid. 
Ha god dialog med foreldrene, slik at 
de føler seg trygge og at nødvendig 
informasjon blir utvekslet. 
 
 
 
 
 
 
Dokumentasjon og pedagogisk 
dokumentasjon: 
Vi vil gjennom dokumentasjon formidle 
hva vi jobber med i barnehagen 
 
 
 

Vi drar på turer i barnehagens 
nærmiljø (skogen, lekeplasser, 
biblioteket, Voll gård). 
  
  
 
  
 
 
Formelt: 
Oppstartssamtale, foreldresamtaler 
og foreldremøter. 
Uformelt: 
Foreldrekafé, merkedager/
foreldrearrangement. 
 
 
 
 
 
Pedagogisk dokumentasjon i 
barnehagehverdagen. 
 
 
 
 
 

Vi har en fast turdag i uka.  
Barna har med egen sekk med mat og 
drikke.  
Vi snakker med barna i forkant av 
turen og skaper en forventning. 
Vi tar oss god tid til å undre oss 
underveis og følger barnas initiativ. 
  
 Formelt: 
Det tilbys foreldresamtaler og 
arrangeres foreldremøter 2 ganger i 
året, på høsten og våren. 
Uformelt: 
Daglig kontakt gjennom bringe og 
hentesituasjonen. Gjennom året 
arrangeres det flere foreldrekaféer 
og arrangementer der foreldre er 
invitert.  
 
 
Vi tar i bruk dokumentasjon i form av 
blant annet: 
•  Kirsebær-/Jordbærnytt 
•  Ukeplan 
•  Informasjon på mail 
•  Bilder  
•  Muntlig ved hente- og 

bringesituasjoner 
•  Gjennomføring av 

foreldrearrangement. 
 



UKESOVERSIKT	FOR	BLÅBÆRLYNGEN:	

MANDAG	 TIRSDAG	 ONSDAG	 TORSDAG	 FREDAG	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Harene	og	Ekorna	er	
inne	og	ute	annenhver	
onsdag.	Siste	onsdag	i	
måneden	har	de	Åpen	
dag	sammen	med	
resten	av	harene	og	
ekorna	i	barnehagen.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trampesamling.	
Vi	ser	bilder	på	
prosjektor	
	

	
Turdag:	Vi	deler	
barna	i	
turgrupper	
	
Ta	med	sekk	med	
mat	og	drikke	

Før	fruktmål:det	
oppsummerer	vi	
uka,	og	trekker	
Trampe	og	neste	
ukes	ordensbarn.	

Kor	kl.9.00-9.30:	

Uglegruppe	fra	kl	
9.30-13.00.	siste	
onsdag	i	måjneden	
har	vi	felles	utestart	
og	en	langtur.	Gruppedag.	Vi	

deler	oss	i	små	
grupper	og	har	
ulike	ak:viteter	

½	gruppe	er	i	
barnehagen	og	½	
gruppe	drar	på	
tur.	Annenhver	
uke	har	vi	
samarbeid	med	
Dragvoll	helse	og	
velferdssenter.	

Varm	lunch.	

	
	

Lek	ute	og	inne	i	
barnehagen.	

Frokost	på	
kjøkkenet	hver	
dag	frem	:l	kl	
8.30	
	
Samling	kl	9.00	
hver	dag.	
	


