
    Årshjul Glomfjord barnehage avdeling Middagstuva 

 

Måned/tidspunkter  

Fokus/aktiviteter 

 

Rammeplan Hva gjør vi: 

August: 

- 20.08 – Nytt 

barnehageår 

 

Vennskap: 

 

«Barnehagen skal aktivt 

legge til rette for 

omsorgsfulle relasjoner 

mellom barna og 

personalet og mellom 

barna, som grunnlag for 

trivsel, glede og 

mestring.» 

 

«Barnas fysiske og 

psykiske helse skal 

fremmes i barnehagen. 

Barnehagen skal bidra 

til barnas trivsel, 

livsglede, mestring og 

følelse av egenverd og 

forebygge krenkelser og 

mobbing.» 

- Oppstart/bli kjent og trygg 

med hverandre  

- Vennskap 

 

September: 

- Tarkus 

- Uke 38 

brannvernuke 

- Ren hånd 
 

       

Ren hånd: 

 

«barnehagen skal bidra til 

at barna kan tilegne seg 

gode vaner, holdninger og 

kunnskaper om kost, 

hygiene, aktivitet og 

hvile» 

- Bli trygg i trafikken, vi blir 

kjent med Tarkus  

- Vi begynner med turer, vi 

gjør oss kjent med 

barnehagens nærområder 

- Ren hånd, vi snakker med 

barna om bakterier, vi 

lærer oss en ny sang, viser 

hvordan vi vasker hendene 

og gjør noen 

tegne/fargelegge oppgaver 

- Uke 38 er det brannvern 

uke, vi skal la barna bli 



kjent med røykvarsler, 

brannbil, hva en brann er, 

og hva vi må gjøre under en 

brann, og bli kjent med 

Bjørnis, Eldar og Vanja. Vi 

får besøk av brannbilene i 

Glomfjord og vi skal ha 

brannøvelse.  

- Vi begynner og ser etter 

høst tegn 

 

Oktober: 

- (Høstferie 10, 11 

og 12.oktober) 

- 19.oktober basar i 

bhg 

 

Vi hjelper andre: 

 

«Barnehagen skal vise 

hvordan alle kan lære av 

hverandre og fremme 

barnas nysgjerrighet og 

undring over likheter og 

forskjeller.» 

 

«Barnehagen skal legge 

grunnlag for barns evne til 

å tenke kritisk, handle 

etisk og vise solidaritet» 

- Vi arbeider videre med han 

Tarkus og det å bli trygg i 

trafikken 

- Turer: vi blir kjent med de 

ulike turområdene til 

barnehagen 

- Vi snakker om høsten og 

lager høstkunst 

- Basar: vi skal gjøre barna 

kjent med hva vi samler inn 

penger til og barna skal få 

lage kunst som skal selges 

på basaren 

November 

- BHG stengt 16.nov, 

pga planleggingsdag 

 

Tall og former: 
 

«Vi skal leker og 

eksperimentere med tall, 

mengde og telling og får 

erfaring med ulike måter å 

uttrykke dette på» 

 

- Vi skal arbeide med tall og 

former sammen med barna 

- Bli kjent med tallsymboler, 

mengde og ulike former 

 

 

 

 

 

 

 

Desember: 
- Felles adventsstund 

hver mandag kl 

09.30. 

- Julefortelling i regi 

av   kirken 

- 13. des: Luciafeiring 

Juletradisjoner: 

 
«Gi barna kjennskap til og 

markere merkedager, 

høytider og tradisjoner i 

den kristne kulturarv og 

andre religioner og livssyn 

- Vi blir kjent med norske 

tradisjoner 

- Rampenissen kommer på 

besøk 😊  

- Juleverksted og baking 

 



med 

foreldre/foresatte 

- 19.des: Grøtfest for 

barna 

 

24.desember og 31. 

desember  stenger 

barnehagen kl 12.00 

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: 

 

 

 

Kropp, helse og 

bevegelse: 

 

«Vi vil at barna opplever 

trivsel, glede og 

mestring ved allsidige 

bevegelseserfaringer, 

inne og ute, året rundt»  

 

«Vi skal gi barna tilgang 

til varierte og 

utfordrende 

bevegelsesmiljøer, 

sanseopplevelser og 

kroppslig lek ute og inne, 

i og utenfor 

barnehageområdet» 

  

 

- Vi skal arbeide med 

bevegelser, hvordan vi 

bruker kroppen vår og det å 

roe ned 

- Mindfullness Yoga 

- Vi blir kjent med vinteren 

Februar: 

 

- Vi markerer 6.feb: 

Samefolketsdag 

- I Uke 7 er det 

soluke 

- 15.februar 

karneval i 

barnhagen 

 

 

 

 

Samisk kultur: 

 

«Barnehagen skal bidra 

til at barna blir kjent 

med at samene er 

Norges urfolk, og får 

kjennskap til samisk 

kultur» 

 

 

- Vi jobber med å bli kjent med 

hva samene er og deres kultur. 

Vi arbeider med fargene i 

samefolkets flagg, vi smaker 

på samisk mat og blir kjent 

med «joik». 

- 11.02 ER DATOEN HVOR 

ÅRETS FØSRTE 

SOLSTRÅLER TREFFER 

BARNEHAGEN. Det markeres 

med ulike aktiviteter gjennom 

hele uken. Soluken avsluttes 

med karneval fredag. 

 

 

 



 

Mars: 
-  

Førstehjelp: 

«Gjennom samspill, 

dialog, lek og utforsking 

skal barnehagen bidra 

til at barna utvikler 

kritisk tenkning, etisk 

vurderingsevne, evne til 

å yte motstand og 

handlingskompetanse, 

slik at de kan bidra til 

endringer.» 

 

 

- Vi skal lære barna om 

førstehjelp, og barna skal 

få bli kjent med han Henry. 

- Vi begynner i slutten av 

måneden med 

påskeaktiviteter 

April: 
- Bhg stenger kl. 

12.00 onsdag 17.04 

- Minner om 

innlevering av 

påske- og 

sommerferielapp  

- Begynner med 

forldresamtaler 

 

Vårtegn: 

 

«Barna skal få 

naturopplevelser og bli 

kjent med naturens 

mangfold, og 

barnehagen skal bidra 

til at barna opplever 

tilhørighet til naturen». 

 

 

 - Vi har påskeverksted med barna 

- Vi ser etter vårtegn, blomster, 

blader og fugler 

  

Mai: 

- 16.mai: 

Skrammeltog 

 

 

Vi forbereder oss på 

Nasjonaldagen 17 mai.  

 

«Barnehagen skal bidra 

til at barna opplever 

glede og stolthet over 

egen kulturell 

tilhørighet» 

- Vi arbeider videre med 

våren 

- Hvorfor feirer vi 17 mai? 

- Vi har 17 mai verksted der 

vi fargelegger flagg 

- Vi lærer barna om å ta vare 

på naturen, vi går ut og 

plukker søppel 

 

 

 

 

Juni/Juli: 

- Sommerfest 

- Ferietid 😊 

 

Sommer: 

 

«Gjennom utforskning, 

- Vi ser etter sommertegn 

- Vi er mye ute 

 



 opplevelser og 

erfaringer skal 

barnehagen bidra til å 

gjøre barna kjent med 

eget nærmiljø, 

samfunnet og verden» 

 


