
    Årshjul Glomfjord barnehage avdeling Kosovarja 

 

Måned/tidspunkt Fokus/aktivitet 

  Rammeplan 

       Hva 

August/september 
20. august: 

Nytt barnehageår 

 

      Tilvenning 

«Barnehagen skal i 

samarbeid med foreldrene 

legge til rette for at 

barnet kan få en trygg og 

god start i barnehagen» 

Meg selv og familien 

September 

Uke 38: Brannvernuke 

 

       Tilvenning 

«I barnehagen skal alle 

barn kunne erfare å være 

betydningsfulle for 

fellesskapet og å være i 

positivt samspill med barn 

og voksne» 

Foreldremøte/dugnad 

Besøk av brannbil. 

brannøvelse 

Oktober 
19.oktober: Basar 

     Høstmåned     
«Barnehagen skal legge 

grunnlag for barns evne til 

å tenke kritisk, handle 

etisk og vise solidaritet» 

Påkledning, høstkunst 

Høstfarger 

TV-aksjon: kirkens 

bymisjon 

November 

Planleggingsdag  

    «Kroppen» 
«Barnehagen skal vise 

hvordan alle kan lære av 

hverandre og fremme 

barnas nysgjerrighet og 

undring over likheter og 

forskjeller» 

Synliggjør likheter og 

ulikheter. Vi lager 

kroppen bilder.  

Desember: 
Felles adventsstund hver 

mandag kl 09.30. 

Julefortelling i regi av 

kirken 

13. des: Luciafeiring med 

foreldre/foresatte 

19.des: Grøtfest 

 

24 og 31.desember 

stenger barnehagen kl 

12.00 

     Julemåned 
«Gi barna kjennskap til og 

markere merkedager, 

høytider og tradisjoner i 

den kristne kulturarv og 

andre religioner og livssyn 

som er representert i 

barnehagen» 

Vi bruker adventstiden 

til sang, 

adventsstunder, 

juleaktiviteter. Vi skal 

også kjenne på roen i 

en hyggelig tid, og bare 

glede oss over å være 

sammen. 

GOD JUL OG ET 

RIKTIG GODT NYTT 

ÅR! 😊  



Januar: 

 

Student fra uke 5 – 10 

 

 

-Fokus på påkleding 

-Fokus på 

språkutvikling gjennom 

bøker 

«Gjennom arbeid med 

kommunikasjon, språk og 

tekst skal barnehagen 

bidra til at barna 

opplever spenning og 

glede ved høytlesning, 

fortelling, sang og 

samtale» 

Vi lager oss en 

kleskasse som er lett 

tilgjengelig. Barna er 

deltakende i 

påkledingen når vi går 

ut.  

 

Vi leser bøker både i 

samlingsstunden og 

spontant, Vi bruker 

bildefortellinger og 

konkreter. 

Februar: 

6.Feb: Samefolketsdag 

 

 

 

 

Uke 7: Soluken 

15.Feb: Karneval 

«Barnehagen skal bidra 

til at barna blir kjent 

med at samene er 

Norges urfolk, og får 

kjennskap til samisk 

kultur» 

11.02 ER DATOEN 

HVOR ÅRETS FØRSTE 

SOLSTRÅLER TREFFER 

BARNEHAGEN. Det 

markeres med ulike 

aktiviteter gjennom 

hele uken. Soluken 

avsluttes med karneval 

fredag. 

Vi jobber med fargene i 

samefolkets flagg, Vi 

smaker på samisk mat og 

blir kjent med den 

samiske musikkformen 

«joik»  

 

 

 

 

Mars: Fokus på ansiktsuttrykk Vi tar bilder av oss 

selv, ser oss i speilet. 

Studerer ulike 

ansiktsuttrykk for glad, 

trist, sint, overrasket, 

sliten osv.   

April: 
Minner om innlevering 

av påske- og 

sommerferielapp  

  

 

-Vi studerer vårtegn. 

-Turer 

-Påskeaktiviteter 

Vi er oppmerksomme på 

fuglelyder, lukter, 

fargene, temperaturen, 

hva spirer?  

 

Vi lager påskepynt     

som barna får med seg 

hjem  



Mai: 

16.Mai: Skrammeltog 

 

 

Vi forbereder oss på 

Nasjonaldagen 17 mai.  

«Barnehagen skal bidra 

til at barna opplever 

glede og stolthet over 

egen kulturell 

tilhørlighet» FARGELEGGER FLAGG 

Sang og musikk 

 

Vi fortsetter letingen 

etter vårtegn. 

 

 

Juni: 

Sommerfest 

 

 

  SOMMER 

«Gjennom utforskning, 

opplevelser og 

erfaringer skal 

barnehagen bidra til å 

gjøre barna kjent med 

eget nærmiljø, 

samfunnet og verden» 

UTETID. 

Vi er ute så mye som 

været tillater det. Vi 

beveger oss ut fra 

barnehagen og gjør oss 

bedre kjent med 

nærområdet. 

 


