
    Årshjul Glomfjord barnehage avdeling Reben 

 

Måned/tidspunkt/fokus   Rammeplan  Hva 

August/september 

20. august: 

Nytt barnehageår 

 

 

«Barnehagen skal 

aktivt legge til rette 

for omsorgsfulle 

relasjoner mellom 

barna og personalet og 

mellom barna, som 

grunnlag for trivsel, 

glede og mestring» 

Bli kjente og trygge; barn-

barn, voksen-barn, voksen-

voksen 

Bjørneklubb 

September 

Uke 37: 

Trafikksikkerhet 

Uke 38: Brannvernuke 

Høst 

 

 

“Barnehagen skal 

legge til rette for at 

barna kan få et 

mangfold av 

naturopplevelser og få 

oppleve naturen som 

arena for lek og 

læring” 

Turer i skogen 

Besøk av brannbil. 

Brannøvelse 

Bjørneturer 

Bjørneklubb 

Oktober 

Foreldresamtaler 

Foreldremøte 23.okt 

Elgjakt 

Høsting 

Basar 

«Barnehagen skal la 

barna få innsikt i 

matens opprinnelse, 

produksjon av 

matvarer og veien fra 

mat til måltid» 

 

 

TV-aksjon: Kirkens 

Bymisjon 

Bjørneklubb 

Basseng 

Høstmåltid 

Bjørneturer 

November 

Språkfokus; rim, rytme, 

lyd 

Eventyr 

 

«Barnehagen skal 

inkludere alle barna i 

språkstimulerende 

aktiviteter » 

Eventyrlesning 

Dramatisering  

Eventyrsang 

Bjørneklubb 



 Basseng 

Bjørneturer 

Desember: 

Felles adventsstund 

hver mandag kl 09.30. 

Julefortelling i regi av 

kirken 

13. des: Luciafeiring 

med foreldre/foresatte 

19.des: Grøtfest 

 

 

24.desember og 31. 

desember stenger 

barnehagen kl 12.00 

«Gi barna kjennskap 

til og markere 

merkedager, høytider 

og tradisjoner i den 

kristne kulturarv og 

andre religioner og 

livssyn som er 

representert i 

barnehagen.» 

 

 

Basseng 

Bjørneturer 

Bjørneklubb 

 

Vi bruker adventstiden til 

sang, hyggelige 

adventsstunder, 

juleaktiviteter.  

 

GOD JUL OG ET RIKTIG 

GODT NYTT ÅR!  

Januar: 

Musikkfokus 

Isfiske 

Forskeruke 

 

«Barnehagen skal 

stimulere barnas 

nysgjerrighet, utvide 

deres forståelse og 

bidra til undring, 

undersøkelser, 

utprøvinger og 

eksperimentering» 

 

 

Vi prøver ulike 

instrumenter 

Vi fisker på Sollivannet 

Vi forsker på det barna 

ønsker  

Bjørneklubb 

Bjørneturer 

 

 

Februar: 

6.feb: Samefolkets dag 

 

 

 

Uke 7: Soluke 

15.feb: Karneval 
Isfiske 

 

«Barnehagen skal 

bidra til at barna blir 

kjent med at samene 

er Norges urfolk, og 

at de får kjennskap til 

samisk kultur» 

 

 

Vi jobber med samenes 

kunst og kultur, mat og 

tradisjoner i ukene rundt 

Samefolkets dag. 

 
Ulike aktiviteter i Soluken 

Karneval 

Bjørneklubb 

Bjørneturer 



 
Mars: 

Vinteraktiviteter 
Tema universet 

 
 

 

«Barnehagen skal 

hjelpe barna til å 

forstå sammenhenger 

i naturen, samfunnet 

og universet.» 

 

 

Vi aker og lager ting av 

snøen.  

 

Barna vil få lære om 

planetene og solsystemet.  

 

Bjørneklubb. 

Bjørneturer. 

   

April: 

Påskeaktiviteter 
Vårtema; insekter, dyr, 

blomster, fugler 

 

 

 

«Barnehagen skal 

synliggjøre 

naturfenomener og 

reflektere sammen 

med barna om 

sammenhenger i 

naturen.» 

 

  

Barna vil bli kjent med 

påskeevangeliet. 

 

Vi lager påskepynt. 

 

Vi bruker turene til å se 

etter vårtegn, og opplever 

og utforsker naturen og 

naturens mangfold. 

 

Bjørneklubb. 

Bjørneturer. 

Mai: 

Bærekraftig utvikling 

Kunstuke 

16.mai: Skrammeltog. 

 

 

 

«Barnehagen skal 

bidra til at barna 

opplever glede og 

stolthet over egen 

kulturell tilhørighet» 

 

«Barnehagen bidrar til 

at barna lærer av 

naturen og utvikler 

respekt og 

begynnende forståelse 

Vi har dugnad i barnehagen: 

Barna plukker søppel og 

bidrar til at nærmiljøet blir 

renset før 17. mai.  

 

Vi lager 17. mai – pynt, og 

instrumenter til 

skrammeltoget.  

 

Bjørneklubb. 

Bjørneturer. 

 



for hvordan de kan ta 

vare på naturen.» 

 

 

Juni: 

Sommerfest 

 
 

 

 

 

 

«Barnehagen skal 

bidra til at barna kan 

avslutte 

barnehagetiden på en 

god måte og møte 

skolen med 

nysgjerrighet og tro 

på egne evner.» 

 

Bjørneklubb. 

Bjørneturer. 

 

Refleksjon rundt overgang 

fra barnehage til skole. 

 

Avslutningsfest med 

barnehagen. 

Juli: 

Sommerferie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Barnehagen skal 

fremme et 

inkluderende miljø der 

alle barna kan delta i 

lek og erfare glede i 

lek, og organisere til 

rom, tid og 

lekemateriale for å 

inspirere til ulike 

typer lek.» 

 

Vi har forskjellige felles 

sommeraktiviteter i 

barnehagen. 

 
 


