
Årshjul Glomfjord barnehage avdeling 

Middagstuva 

 

August 2019 

Fokus: Hva gjør vi: Rammeplan: Barnas ønsker (barnas 

medvirkning til årets årshjul): 
Vennskap og 
mobbing 
 
 

- Vi skal snakke om hva 
venner er 

- Vi skal snakke om hva 
mobbing/erting er 
(kallenavn, stygge ord) 

- Vi skal sammen med 
barna lage 
avdelingsregler 

- Vi skal lage 
vennskapsring 

- Snakke om utestenging 
- Lese bøker om dette 

teamet 

«I barnehagen skal 
alle barn kunne erfare 
å være betydningsfulle 
for fellesskapet og å 
være i positivt samspill 
med barn og voksne.» 
 
  

Før sommeren spurte vi 
barna om hva e ville 
gjøre når de ble bjørner 
og i årets årshjul har vi 
tatt med barnas ønsker. 
Disse ønskene er blitt 
spredt utover året, og 
det er markert med navn 
hva de har ønsket seg. Vi 
ser at dette blir et 
innholdsrikt år med 
mange ulike temaer vi 
skal fordype oss i. 

 

 

 

September 2019 

Fokus: Hva gjør vi: Rammeplan: Barnas ønsker (barnas 

medvirkning til årets 
årshjul): 

Kroppen min  - Vi skal bli kjent med 
kroppen vår, 
kroppsdeler, skjelett og 
organer. 

- Vi skal lese i boka: «Jeg 
er meg! Min meg!» av 
Eli Rygg. 

- Vi skal snakke om 
følelser 

- Vi skal snakke om gode 
og vonde 
hemmeligheter 

«Barnehagen skal 
bidra til at barna blir 
kjent med kroppen sin 
og utvikler bevissthet 
om egne og andres 
grenser.» 

Tur til fjæra - Norah 4 
år 
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Oktober 2019 

Fokus: Hva gjør vi: Rammeplan: Barnas ønsker 
(barnas medvirkning til 
årets årshjul): 

Basar (18.10) 
 
Vi blir kjent 
med hvor vi 
bor 

- Vi snakkes om 
hvorfor vi skal ha 
basar i 
barnehagen og 
lager kunst som 
skal selges på 
basaren 

- Vi skal bli kjent 
med hvor alle på 
avdelingen bor, vi 
skal gå til alles hus 
og ta bilder for å 
henge opp på 
avdelingen 

 

«Barnehagen skal 
fremme likeverd og 
likestilling uavhengig 
av kjønn, 
funksjonsevne, 
seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk, 
etnisitet, kultur, sosial 
status, språk, religion 
og livssyn» 
 
 
 

Dra å se på huset 
mitt – Soheil 5 år 
og Rawan 5 år  
 
Gå på tur til blokka 
– Iben 5 år 
 

 

 

November 2019 

Fokus: Hva gjør vi: Rammeplan: Barns ønsker 
(barnas medvirkning til 
årets årshjul) 

Vi blir kjent med 
verden 
 
 

Mange av barna på 
avdelingen ville finne ut 
forskjellige ting fra andre 
land, så vi skal sammen 
med barna lage plakater 
og snakke det vi finner ut 
av. 
 
Vi skal og vise bilder av 
verden og hvordan 
jorden vår ser ut. 

«Gjennom 
utforsking, 
opplevelser og 
erfaringer skal 
barnehagen bidra til 
å gjøre barna kjent 
med eget nærmiljø, 
samfunnet og 
verden» 

Jeg vil finne mer ut 
av Afrika – Amina 5 
år 
 
Jeg vil se på Amerika 
– Lucas 4 år 
 
Jeg vil se på Thailand 
– Jasmin 5 år 
 
Jeg vil vi skal finne 
mer ut av Meløya – 
Leon 5 år 

 

 

 

 



Desember 2019 

Fokus: Hva gjør vi: Rammeplan: Barnas ønsker 
(barnas medvirkning til 
årets årshjul): 

Høytid og 
tradisjoner 
 
02.12 – 
julegrantenning 
med foreldre 
 
13.12 – Lucia 
med foreldre 
 
18.12 – 
Grøtfest for 
barna i 
barnehagen 

- Adventstund 
sammen hver dag, vi 
trekker 
kalendergaver 

- Rampenissen 
kommer 

- Fellessamling med 
hele barnehagen 

- Juleverksted 
- Vi snakker om jul og 

advent med barna 
- Vi skal ha 

juletrefest, Lucia og 
Grøtfest 

«Gi barna 
kjennskap til og 
markere 
merkedager, 
høytider og 
tradisjoner i den 
kristne 
kulturarven» 

 
 

 

 

 

Januar 2020 

Fokus: Hva gjør vi: Rammeplan: Barnas ønsker 
(barnas medvirkning 
til årets arshjul): 

Vi blir kjent med 
eventyret «dyrene i 
hakkebakkeskogen» 
 
 

- Vi blir kjent med 
eventyret om 
dyrene i 
hakkebakkeskogen 

- Vi dramatiserer 
deler av eventyret 
og viser det frem 
til de andre barna i 
bhg 

«Møter et 
mangfold av 
eventyr, 
fortellinger, sagn og 
uttrykksformer» 

«Opplever spenning 
og glede ved 
høytlesning, 
fortelling, sang og 
samtale» 

 

Bake kinderkake 
– Agathe 5 år 
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Februar 2020 

Fokus: Hva gjør vi: Rammeplan: Barnas ønsker 
(barnas medvirkning til 
årets arshjul) 

Uke 6 – 
Samefolkets uke 
 
06.02 – vi 
markerer 
samefolkets dag 
 
Uke 7 – Soluke 

 
14.02 – vi har 
hakkebakke fest i 
barnehagen 
 

- Vi blir kjent med 

Samene og 
samefolketsdag. Og 
markerer dette den 
06.02.  

- Vi markerer at sola 

kommer tilbake til 
Glomfjord, og lager 
solkunst 

 
Vi avslutter soluka med 
en hakkebakkefest i 
barnehagen. Barna 
lager kostymer selv i 
barnehagen. 

 

«Barna blir kjent 
med at samene er 
Norges urfolk, og 
får kjennskap til 
samisk kultur. Vi 
skal gjøre barna 
kjent med samisk 
kultur og levesett 
og knytte det 
samiske 
perspektivet til 
merkedager og 
hverdagsliv, kunst 
og kultur og 
mattradisjoner» 

 

 

Mars 2020 

Fokus: Hva gjør vi: Rammeplan: Barnas ønsker 
(Barnas medvirkning 
til årets arshjul): 

Vinteraktiviteter 

 
 
 
 
 
 
 
 
Påskeverksted 

- Vi håper på at 
vi har masse 
snø denne 
måneden, slik 
at vi kan være 
masse ute i 
snøen og ha 
ulike snø 
aktiviteter. 

- Vi begynner 
med 
påskeverksted 

 
 

«Barna skal inkluderes i 
aktiviteter der de kan få 
være i bevegelse, lek og 
sosial samhandling og 
oppleve motivasjon og 
mestring ut fra egne 
forutsetninger.» 
 
«Videreutvikler 
motoriske ferdigheter, 
kroppsbeherskelse, 
koordinasjon og fysiske 
egenskaper». 

Skirenn i 
barnehagen – 
Atheena 5 år 
 
Stupe i snøen med 
stupebrett – Ida-
Sophie 5 år 
 
Lage softis i 
snøen – Benedicte 
5 år 
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April 2020 

Fokus: Hva gjør vi: Rammeplan: Barnas ønsker 
(Barnas medvirkning til 
åres tårshjul): 

 
 
 
Påskeaktiviteter 
 
01.04 – påskelunsj 
for barna i 
barnehagen 
 
Dyrelivet 

 

Vi skal fortsette med 
påskeverksted  
 
Vi skal utforske 
dyrelivet her i 
Norge, og bli kjent 
med hva slags dyr vi 
har her i 
nærområdet 
 
Vi skal dra på fjelltur 
i løpet av April – GIF  
bua eller noen 
lignende 

«Barna får 
kunnskap om dyr og 

dyreliv» 
 
«Opplever og 
utforsker naturen 
og naturens 
mangfold» 

 
 
 
 

Se på dyrene i 
skogen – Avene 5 år 
 
Dra på fjelltur – 
Hussein 6 år og Amir 
6 år 
 
 

 

 

Mai 2020 

Fokus Hva gjør vi: Rammeplan: Barnas ønsker 
(barnas medvirkning 
til årets årshjul): 

Vi plukker søppel 
 
Vi blir kjent med 17 
mai 
 
15.05 – 
skrammeltog i 
barnehagen 
 
Vi forbereder oss til 
sommerfesten 
 
 

 

Vi drar ut sammen 
og plukker søppel. Vi 
lærer oss å 
kildesortere og blir 
kjent med hvorfor 
det er viktig å få bort 
søpla fra naturen. 
 
Vi snakker om 
skrammeltog og 17 
mai, og lager kunst.  
 
Vi begynner sånn 
smått å forbered oss 
til underholdningen 
på sommerfesten. 

«Barna skal lære å 
ta vare på seg selv, 
hverandre og 
naturen» 
 
«Får kjennskap til 
naturen og 
bærekraftig 
utvikling, lærer av 
naturen og utvikler 
respekt og 
begynnende 
forståelse for 
hvordan de kan ta 
vare på nature» 
 

Dra å se på hester 
og kanskje ri – Lone 
5 år 
 
Dra på skolebesøk – 
Cornelia 6 år 
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Juni 2020 

Fokus: Hva gjør vi: Rammeplan: Barnas ønsker 
(barnas medvirkning 

til årets arshjul): 
Utelek 
 
Brannvern 
 
Avslutningstur for 
bjørnene <3  
 
19.06 - 
Sommerfesten 
 

 

Vi bruker mye tid 
ute og har mye 
utelek 
 
Vi blir kjent med 
brannvern og han 
Bjørnis. 
 
Vi forbereder oss til 
underholdningen til 
sommerfesten til 
bjørnene våre 

«De eldste barna skal få 
mulighet til å glede seg 
til å begynne på skolen 
og oppleve at det er en 
sammenheng mellom 
barnehagen og skolen. 
Barnehagen skal legge 
til rette for at de eldste 
barna har med seg 
erfaringer, kunnskaper 
og ferdigheter som kan 
gi dem et godt grunnlag 
og motivasjon for å 
begynne på skolen. 
Barnehagen skal bidra 
til at barna kan avslutte 
barnehagetiden på en 
god måte og møte 
skolen med 
nysgjerrighet og tro på 
egne evner.» 

Leke med vann – 
Diana 6 år 
 
Dra på 
brannstasjonen – 
Isak 6 år  
 
Dra på båttur – 
Liam-August 6 år 

 


