
Årshjul Glomfjord barnehage avdeling Sfinxen 

 

 

 

Måned/tidspunkt Fokus/aktivitet 
  Rammeplan 

       Hva 

August/september 
20. august: 
Nytt barnehageår 
 
 

Overganger/Tilvenning 
«personalet skal sørge for 
at barn og foreldre får tid 
og rom til å bli kjent med 
barna og personalet når de 
bytter barnegruppe» 

*Meg selv og familien 
*Foreldresamtaler 

September 
 
 

Trygge barn/gode voksne 
«Barnehagen skal aktivt 
legge til rette for 
omsorgsfulle relasjoner 
mellom barna og 
personalet og mellom 
barna, som grunnlag for 
trivsel, glede og mestring»  

*Turer 
 
*Måndens eventyr: 
«Bukkene bruse» 
 
*Prosjekt: «Årstreet» 

Oktober 
19.oktober: Solidaritetsdag 
 
 

      Høstmåned     
«Barnehagen skal legge 
grunnlag for barns evne til 
å tenke kritisk, handle etisk 
og vise solidaritet» 

*Vi pynter avdelingen med 
høstens farger. 
 
*TV-aksjon: kirkens 
bymisjon 
 
*Vi lager basargaver. 
 
*Foreldremøte,  
tirsdag 23 okt. kl. 18.30. 
 
*Måndens eventyr:  
«Gullhår og de tre 
bjørnene» 

November 
Trafikksikker barnehage. 
 
 

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

*Reflex-måned 
 
*Trafikksikkerhet  
Vi leker med lommelykt. 
Vi tar frem Tarkus-bamsen 
og bøkene.  
Selvlysende stjerner i taket. 
 
*Måndens eventyr: 
«De tre grisene» 
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Desember: 
Felles adventsstund hver 
mandag kl 09.30. 
Julefortelling i regi av kirken 
13.desember: Lucia 
19.desember: Grøtfest  
24.desember 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 
 
Fokuset denne måneden blir 
«kroppen vår» og eventyret 
«de tre bukkene bruse». 
 
 
 
 

    «Kroppen» 
«Barna blir trygge på egen 
kropp, får en positiv 
oppfatning av seg selv og 
blir kjent med egne 
følelser» 
 
 

*Synliggjør likheter og 
ulikheter. Vi skal tegne 
rundt kroppene våre, lage 
håndavtrykk på di. 
Vi snakker om sansene våre 
å synge sanger relatert til 
kroppen som f. eks.  
«hode, skulder, kne og tå» 
og «vi har to øyne». 
 
*Vi øver på påkledning. 
 
*Månedens eventyr: 
«Bukkene bruse» 

Februar 
 
6 februar:  
Samefolkets dag 
 
Uke 7: Soluke 
 
 

«Barna blir kjent med at 
samene er Norges urfolk, 
og får kjennskap til samisk 
kultur» 
 
«Barna tar i bruk fantasi, 
kreativ tenkning og 
skaperglede». 

*Vi forbereder oss til 
Samefolkets nasjonaldag 
med å høre/synge «bæ bæ 
lille lam» på samisk og 
pynte veggene med bilder 
av samisk kultur, klær og 
flagg. Dagen blir markert på 
en fellessamling. 
 
*Vi pynter vinduene med 
sol og synger sol-sanger i 
soluken for å markere 
solens tilbakekomst. Denne 
uken blir det baking, 
samlinger, lage trolldeig og 
karneval. 
Vi fortsetter å øve oss på 
påkledning. 
Månedens eventyr: 
«gullhår og de tre 
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bjørnene»  

Mars 
 
Barnehagedagen 12/3 

«Barna opplever trivsel, 
glede og mestring ved 
allsidige 
bevegelseserfaringer, inne 
og ute, året rundt». 

*Fokus: tur og mat ute 
 
*Markere barnehagedagen 
med et kunstverk ute. 
 
*Månedens eventyr: 
«De tre grisene». 
 

April 

 

Påske: 15 april  

 

 

«Barna utvikler interesse 

og respekt for hverandre 

og forstår verdien av 

likheter og ulikheter i et 

fellesskap» 

*Vi forbereder til påske 

og påskelunsj. 

 

*Vi planter karse i 

melkekartonger og lager 

en karseslange. 

 

*Påskebudskapet. 

 

*Vårtur 

 

*Månedens eventyr: 

«de tre bukkene bruse» 

og avslutter prosjektet. 

Mai 
 
17-mai 
Hurra!! 
 
 

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

*Vi forbereder oss til 17-
mai med sang og pynt på 
avdelingen. 
 
*Vi lager skrammeltog-
instrument. 
 
*Vi plukker søppel utenfor 
barnehagen. 
 

Juni 
 
SOMMERMÅNEDENE 
 
 

«personalet skal legge til 
rette for mangfoldige 
naturopplevelser og bruke 
naturen som en arena for 
lek, undring, utforskning og 
læring». 

*Plukker blomster 
 
*Utforsker naturen 
 
*Utemåltider 
 
*Forbereder oss til 
temafylte sommeruker. 
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