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HØST 

Dyra på gården er sentrale i arbeidet vårt. Barna får 

kunnskap om husdyra våre, praktiserer gårdsarbeid 

og lærer å ta vare på dyra. 

Naturen er en viktig arena for lek og læring. 

Uterommet brukes som boltreplass for lek, fysisk 

aktivitet og bevegelsesglede. Vi opplever årstidene 

med alle sanser og lærer om forandringene i naturen. 

Om høsten forbereder naturen seg til vinter. Blader 

skifter farge, lufta blir kaldere og vi får prøvd oss ute i 

ulikt vær. Det blir turer til Utecampen og ellers i 

nærområdet, mat på bål, realfag i fokus. 

Fagområde antall, rom og form er hovedfokus. Vi 

utforsker matematikk i hverdagen. Har fokus på 

matematiske begreper som f.eks over/under, 

stor/liten, foran/bak, lang/kort. Ulike former som 

trekant, sirkel, kvadrat og rektangel. Vi gir barna 

noen erfaringer med tall og telling. Vi spiller spill 

og legger puslespill og vi lærer oss noen sanger 

og regler. 

FN-dagen markerer vi med Solsikkefest. Her blir det 

kafé og salg av barnas egen kunst. Inntektene går til 

våre to fadderbarn i SOS-barnebyer. Temaarbeid i 

forkant om barn i andre land og humanitært arbeid. 

Stikkord solidaritet, omsorg, toleranse, respekt.  

Teddybjørnens dag er bamsens bursdag. Teddy kan 

være med i barnehagen for lek og samlingsstund. 

 

VINTER 

Dyra på gården flytter inn i fjøset og vi fôrer og steller 

for dem der. Vi gir mat og kos og møkker for ponnien 

Asterix, kaniner, høns, ender, geiter og minigrisen 

Lotte. 

Naturen på denne årstiden rommer aking, skigåing 

og snøhuler. Utforskende lek på milde dager og i 

kulde, snø og sludd. Vi mater fuglene og ser etter 

dyrespor ute. Hva gjør skogsdyra nå? 

Fagområde antall, rom og form overlapper med 

vårens fagområde utover vinteren. 

Adventstiden fylles med juleverksted, julesanger, 

kirkevandring, Lucia og grøtfest. I tillegg til daglige 

samlinger med tenning av lys, kalender og fortellinger.  

Karneval feires i februar! 

 

 

VÅR  

Dyra på gården skal snart få komme ut på 

beite og i utebur igjen. Kanskje får de unger? 

Naturen våkner til liv etter vinteren. Planter og 

småkryp kommer fram igjen, det blir liv i 

dammen i utecampen og vi skal bruke 

forskerlaben vår til å studere det vi finner.  

Fagområde kropp, bevegelse mat og helse 

blir hovedfokus. Det blir igjen mer utelek 

etter en vinter med litt mer innetid. Fysisk 

aktivitet og bevegelsesglede. Vi skal tilegne 

barna gode vaner. Ha fokus på sunn og 

variert mat, lære noe om matens opprinnelse 

og veien fra mat til måltid. Vi skal bidra til å 

styrke barnas selvbilde og utvikle respekt 

for at vi er forskjellige. 

Påske markeres med påskeverksted, felles 

påskelunsj og samlingsstund hvor skolegruppa 

dramatiserer påskeevangeliet.  

17.mai markeres med felles temasamling hvor 

skolegruppa dramatiserer historien rundt hvorfor 

vi feirer 17. mai. Etterfulgt av pølsekiosk og is. 

Vi har fokus på flagget vårt, lærer oss litt om 

historien og synger sanger. 

 

SOMMER 

Dyra på gården får mat og stell ute. Det skal 

være godt å være husdyr i Smiehavna. Vi lærer 

å ta vare på dyra våre og opplever mestring i å 

håndtere redskaper, fôr- og drikkeautomater. 

Naturen gir oss fortsatt mye å utforske, og 

laben i utecampen skal være i flittig bruk. Vi 

tilbringer mye tid ute med bevegelse i naturen, 

turer, bading i sprederen og lek. Vi tar også med 

oss mange daglige gjøremål og aktiviteter ut. 

Fagområde kropp, 

bevegelse, mat og helse. 

Sommerfesten arrangeres 

i juni som avslutning på 

barnehageåret.  



 

 

 

Visjon: – Jeg kan når jeg er trygg!    
Kjerneverdier: ”SER” – Samhold, Engasjement og Respekt 

 

ARBEIDSMETODER  

Skolegruppe: Skolestarterne samles en gang i uka til skoleforberedende aktiviteter, se egen plan. 

Barnehagemyndigheten utarbeider plan for overgang barnehage – skole. 

Grupper: De yngste barna driver med egne aktiviteter mens skolestarterne er på skolegruppa: Aldersinndelte 

grupper på tvers av avdelingene med utgangspunkt i realfag for de eldste og eventyr for de yngste. Også ellers 

deler vi barna inn i mindre grupper. 

Steg for Steg: Vi bruker deler av programmet Steg for Steg og tilpasser det til barnegruppa. Stikkord er empati, 

mestring av sinne og problemløsning. Vi involverer dyra i Hakkebakkeskogen og Albert Åberg og har 

temasamlinger med dukketeater. 

Digital praksis: Bruke digitale verktøy i pedagogisk arbeid med barna – utforske, leke, lære og selv skape noe. 

Mat og måltider: Vi skal være med å legge grunnlag for gode vaner, holdninger og kunnskaper om kosthold og 

hygiene. Dette gjelder også når vi lager noe godt til bursdagsfeiring i barnehagen. Varmmat en dag i uka. 

Bursdagsfeiring: Bursdagsbarnet er sentrum for oppmerksomhet i samlingsstund. Bursdagmaten skal være et 

sunt alternativ, frukt/smoothie el.l. Vi har utarbeidet enkle regler for utdeling av invitasjoner i barnehagen, med 

hensyn til å bygge vennskap og samhold. 

Rutiner er en viktig del av hverdagen for barna. Vi legger også vekt på å sette faste, gode grenser. Det gir 

forutsigbarhet og trygghet. 

Snakkepakken, Språklek: Verktøy for språkstimulering med øvelser, spill, eventyrfigurer m.m. Brukes blant 

annet på skolegruppa og i samlingsstunder. 

Alle med: Observasjonsverktøy som brukes for å finne ståsted og følge utviklingen hos barna. Grunnlag for 

foreldresamtaler og tilrettelegging av arbeidet vårt. 

 

OM PLANENE 

Aktivitetsplanen for Barkebilla er en grov oversikt over emner vi skal innom i løpet av året. Vi ser nærmere på 

hva vi vil gjøre, hvordan og hvorfor underveis. Slik får også barna være med å påvirke innholdet. Rammeplan 

for barnehagen ligger til grunn for arbeidet vårt og understreker betydningen av medvirkning. 

INFORMASJON OG DOKUMENTASJON 

Månedsplan, månedsbrev og diverse info kan leses på tavle i garderoben. Månedsbrev og månedsplan 

tilsendes også på e-post. Bilder ligger passordbeskyttet på hjemmesiden og en del ettermiddager vises de på 

skjerm i barnehagen. 

Mer informasjon om barnehagens innhold og rammebetingelser finnes i barnehagens virksomhetsplan og på 

hjemmesiden www.smiehavna.no 

http://www.smiehavna.no/

