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• Markene
• Tema for barnehageåret 2019-2020
• Oversikt over uka
• Hverdagsaktiviteter



Rammer 1 års gruppa: 
• 12 barn født i 2018
• 4 gutter og 8 jenter
• 4 voksne: Pedagogisk leder, barnehagelærer, 

barne- og ungdomsarbeider og assistent.



Markene

Trygghet, 
tilknytning 
og omsorg

Vennskap

Opplevelser

"Her og nå” 
situasjoner

Sanser

Lek

Kropp

"Felles vi"

Humor og 
glede

Barns 
medvirkning



Tema på 
Jordbærhagen

Meg selv og 
familien min

Babblarna

Følelser

Jul/advent

KroppToddlertema

Prosjekt

Småkryp

Påske



Uka på Jordbærhagen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Samlingsstund 
klokka 09.00

Nassesamling

Samlingsstund 
klokka 09.00

Gruppedag

Samlingsstund 
klokka 09.00

Snakkekrok

Samlingsstund 
klokka 09.00

Varmmat

Samlingsstund 
klokka 09.00

Fredagsdisco

Kjøleskapsgrøt



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:
Vi legger spesielt til rette for 
språkstimulering i denne 
hverdagssituasjonen.
Vi legger også til rette for at barna 
skal få anledning til oppleve 
selvstendighet og mestring. 

En voksen som tar imot barna inne på
avdelinga/ kjøkkenet der de spiser
frokost.

Spise i mindre grupper.
Voksne som er tilstedeværende og
støttende.

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.

-Barna har faste plasser ved bordet
og de voksne er tilstedeværende,  
støttende og oppmuntrer til
selvstendighet.
Vi legger tilrette for å øke
fellesskapsfølelelsen og skape god 
stemming rundt matbordet.

-Støttende og veiledende voksne.
Vi benevner kroppsdeler, klær og
ellers det barna er opptatt av.
-Selvstendighetstrening med 
mestringsfølelse.



Mål Innhold Metode 

Lek:
Vi ønsker å legge til rette for et 
variert og spennende lekemiljø for 
barna både inne og ute. 

.

Stellesituasjon:
Barna skal oppleve stellesituasjonen 
som noe trygt og positivt.
Vi legger til rett for èn til èn kontakt 
og  språkstimulering i denne 
hverdagssituasjonen

Vi legger til rette for møteplasser 
mellom barn-barn,  barn-voksen og til 
barnegruppa som helhet.
Vi legger også til rette for ett miljø 
som gir barna en ”felles vi”-følelse i 
gruppa mellom barn-barn og barn-
voksen, samt et miljø som ivaretar den 
spontane leken som oppstår i her og nå 
situasjoner.

Barn-voksen- og barn-barn-relasjon.

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 lekematerialer
for å inspirere til ulike typer lek både
inne og ute.

De voksne skal være tilgjenglig og
tilstede for barna i leken.

Vi tar oss god tid i stellesituasjonen. Vi 
benevner og legger tilrette for èn til
èn kontakt med barna. 
Vi kommuniserer både verbalt og
nonverbalt.



Mål Innhold Metode

Samlingsstund:
Samlingsstunden skal bidra til å gi 
barna trygghet og forutsigbarhet i 
barnehagehverdagen. 

Vi skal også legge til rette for å styrke 
fellesskapsfølelsen, spre glede og gi 
barna en arena for læring og 
språkstimulering.

Henting:
Barna skal få en god avslutning på 
dagen.

Varierte samlinger med blant annet
sang, musikk, sansing, bevegelse, 
dramatisering, opplevelser, tegn til
tale, rim og regler m.m

Vi skal 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 planlegges ut ifra
barnas forutsetninger og interesser.
-Samlingsstunden skal ha 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:
Vi ønsker at barna skal oppleve glede 
ved å være på tur i nærområdet.
Vi skal legge til rette for å gi barna 
gode turopplevelser, styrke 
fellesskapsfølelsen og gi barna 
mestringsfølelse. 

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

Deler oss i mindre grupper.
Vi drar på turer i barnehagens
nærmiljø.

Formelt:
Besøksdager, oppstartssamtale, 
foreldresamtaler og foreldremøter.
Uformelt:
Foreldrekafé, 
merkedager/foreldrearrangement.

Pedagogisk dokumentasjon i 
barnehagehverdagen.

Vi har en fast turdag i uka når vi ser
at barna er klare for dette.
Barna har med egen sekk med mat og
drikke. 
Vi tar oss god tid til å undre oss
underveis og følger barnas initiativ.
Vi skal gi barna passe utfordringer og
legge tilrette for mestringsfølelse.

Formelt:
Det tilbys foreldresamtaler og det
arrangeres foreldremøter 2 ganger i
året, på høsten og våren.
Uformelt:
Daglig kontakt gjennom hente og
bringesituasjonen. Gjennom året
arrangeres det foreldrekafé og
arrangement der foreldre er invitert.

Vi tar i bruk dokumentasjon i form av
blant annet:
• Ukeplan
• Jordbærnytt
• Informasjon på mail
• Bilder
• Muntlig ved hente- og

bringesituasjoner
• Gjennomføring av

foreldrearrangement.


