
august 2014 

 

man tir ons tor fre lør søn 

Plan- 
leggings-
dag 

 

Matthea 
 

 
En av barnehagens viktigste  

oppgaver, er å gi barna omsorg 

og nærhet og legge forholdene 

til rette for allsidig utvikling.  

 
Hvordan barn opplever møte med 

andre, vil påvirke barnas oppfatning 

av seg selv.  

 

Når nye barn starter i august, blir fo-

kuset vårt på barnas trygghet, trivsel, 

lek, og samspill.  

 

Leken står sentralt i barns trivsel og 

utfoldelse, og samspill i lek er viktig 

for en allsidig utvikling.  

 

Vi skal også fokusere mye på familien, 

og lage nye familiekollasjer som vi 

skal henge opp på veggen. 

 

Vi gratulerer Matthea med 2 års da-

gen den 8. august!   



 

Vi er heldige som har skogen 

som nærmeste nabo til barneha-

gen barnehagen vår!. 

Vi skal være litt ambisiøse og sette 

vårt fokus på hvordan skogen funge-

rer sammen som en helhet.   

Hvordan til og med de minste skap-

ninger bidrar til at vi har den skogen 

vi har.  Vi skal derfor lage oss en liten 

innendørs kompostkrukke for å se 

hvordan meitemarken jobber får å 

lage jord av de visne bladene. 

 

Vi skal også finne oss et tre eller busk, 

og følge det gjennom alle årstidene. 

Ser vi noen forskjell? 

 

Samtidig skal vi, i henhold til vår tradi-

sjon, opprettholde «livet» videre på  

lekeplassen vår i skogen.   Høsten 

avsluttes som vanlig med høstsuppen i 

skogen med foreldrene (okt). 

 

Hipp hurra for Helens 2 årsdag! 

september 2014 

man tir ons tor fre lør søn 

 

Helen

 

Planleg-
gingsdag

Felecious



 

Målet for oktober blir å gi barna 

en forståelse og respekt for egen 

og andres kropp.  

 

Kroppene våre ligner veldig på  

hverandre, men de er allikevel ulike, 

og unike. Hva er likt, og hva er ulikt? 

 

Vi skal lære om hvordan kroppen vår 

fungerer og om betydningen av gode 

vaner og sunt kosthold. 

 

Vi skal fokusere / bevisstgjøre oss litt 

på sansene våre, med forskjellige  

sanseleker (Kims lek, høre forskjellige 

lyder).  Vi skal lese og bla litt i en  

tredimensjonal bok om kroppen vår. 

Vi skal selv lage høstsuppen, og bake 

våre egne grove rundstykker til. 

 

På selveste FN dagen feirer vi Leon 

Matheo sin 3-års dag!  HIPP HURRA! 

oktober 2014 

man tir ons tor fre lør søn 

Leon Matheo

 

 



 
Å skape noe sammen   
 
 
 

I November pleier vi å ha et for-

sterket fokus på barnas kreativitet.  

 

Vi skal oppmuntre barna til å ta i 

bruk fantasi og kreativ tenkning.  

 

Barna skal, avhengig av alder, ut-

vikle elementær kunnskap om tek-

nikk og form for å kunne utrykke 

seg estetisk.  

 

Vi feirer 3 bursdager denne måne-

den, og markerer det litt ekstra 

ved å dra til Leos Lekeland på 

Oppsal.  Her får vi virkelig kjørt 

oss, liten som stor!  JIPPI! 

november 2014 

man tir ons tor fre lør søn 

 

 Mateo

Plan 

leggings-
dag 

Viljar 

Brage 



”Det er saligere å gi enn å få.”  
 
 
 
Juletiden er et tid i året som er full 

av tradisjoner.  

 

Vi skal gå dypere inni norske  

tradisjoner gjennom å snakke om 

jul, høre på julesanger, og spise 

julemat.  

 

Vi skal pynte barnehagen sammen 

med barna og barna skal få lov til 

å lage julegaver. Vi skal ha vår  

tradisjonelle julevandring i  

Mortensrud kirke.  Kanskje blir det 

plass til et lite juleteater også? 

 

Vi feirer Noahs 5-årsdag! HURRA! 

 

desember 2014 

man tir ons tor fre lør søn 

 

Noahs fei-
ring 

 

Vi stenger  
kl.14 00

Noah



 
 
 
 
Etter at vi har blitt snytt for  

vinteren i fjor, håper vi virkelig på 

masse deilig snø som vi kan boltre 

oss denne vinteren. 

 

I år  skal vi endelig gjennomføre 

alt vi hadde planlagt sist. Vi skal, 

blant annet, bygge en iglo og en 

snøborg.  

 

Vi har også mange gode  

skikandidater i år. Det blir flere og 

lengre skiturer for de store, og 

mer aking for de minste. 

 

 

januar 2015 

man tir ons tor fre lør søn 

 

1. nyttårsdag

Plan 

leggings-
dag

 

Ida



Kreativitet ute 
 

Planen for februar måned vil bli  

avhengig av været.  I fjor var det ofte 

alt for varmt for å få god is på  

skøytebanen.   

 

Vi har flere gode skøyter som bare 

venter på at noen barn som skal  

bruke dem.   

 

På skøytebanen er det også en fin 

akebakke for de som ikke står på 

skøyter.   

 

Vi skal i tillegg ha flere kunstneriske 

prosjekter, både inne og ute.  

 

 

 

februar 2015 

man tir ons tor fre lør søn 



 

Vi skal tørke støvet av de gode, gamle 

norske tradisjonelle eventyrene hos  

Asbjørnsen og Moe,  med Askeladden 

som den store helten. 

 

«Jeg fant, jeg fant……..», sier han om 

de merkeligste ting han fant på sin vei, 

men som han alltids kunne bruke til noe 

nyttig!  Og alltid traff han de mest  

stakkarslige personlig-heter som kunne 

hjelpe ham i livet. Dessuten var han en 

skikkelig «Spiderman», som vant over 

alle trollene, og attpåtil vant prinsessene 

og halve kongeriket.   

 

Vi skal velge tre eventyr med  

Askeladden og gjøre dem levende.  

 

Vi skal også snakke om påske, og  

selvsagt lage noe fint og gult til  

påskepynt.  Kanskje finner vi noe nytt 

liv, som gror og spirer også ? 

 

Tur til nationalgalleriet 
 

mars 2015 

man tir ons tor fre lør søn 

Påskefrokost

Plan 

leggings-
dag

 

Palmesøndag



Dukketeater 

 

De siste årene, har vi gjort et lite dyp-

dykk i Torbjørn Egner sine klassiske 

skuespill, «i Kardemomme by», og 

«Dyrene i Hakkebakkeskogen»  

Målet vårt med dette er at barna skal 

bli glade i bøker, sang, musikk og å 

leve seg inn i en historie.  

Vi pleier å bruke ulike virkemidlenefor 

å få dette til.  

 

I år har vi tenkt å bruke dukketeater 

når vi forteller om Askeladden.  

 

Vårt ønske er at barna skal bli inspi-

rert og selv fortsette å leke med duk-

ker og—kanskje  lage nye eventyr 

sammen?   Vi har en del dukker alle-

rede, og vi skal lage enda flere sam-

men med barna.   

 

Vi skal også lage kule kulisser.     

 

april 2015 

man tir ons tor fre lør søn 

Påskeuken Skjærtorsdag

 

Langfredag

 

1. påskedag

 

2. påskedag

 

Tur til  
Østensjø- 
vannet

Frokost i farta



DET NYE LIVET 

I år skal vi bruke mai måned til å  

forske og undre oss sammen med 

barna om hvordan nytt liv blir til…. 

 

Vi bruker mai måned til å forske på  

naturen rundt oss. På denne tiden av året 

har mange av trærne og blomstene som 

har ligget under snøen begynt å bli grønne 

og blomstre. 

 

I år skal vi ha spesielt fokus på dyrenes  

avkom. Hvem får egg, og hvem føder  

levende unger ?  

 

I forkant har vi nettopp vært ved  

Østensjøvannet og sett på og matet  

fugler som har kommet tilbake fra  

vinterferie for å skape familie. Vi har  

flere faktabøker om dyr allerede, og  

flere skal vi låne på biblioteket.  

 

Den 22. mai skal vi til Lindeberg gård og 

blant annet få se de nye lamungene, og de 

andre dyrene der.   

 

Det blir mange turer i skogen, sang,  

fargelegging, tegning, og mye mer.  

 

Vi har både store og små barn, så vi skal 

tilpasse formidlingen vår til barnas alder. 

 

Vi feirer Lucas 5–årsdag! 

mai 2015 

man tir ons tor fre lør søn 

 

1.mai

Kristi Himmel-
fartsdag

  

Planleg-
gingsdag

.mai 

Åshild 
7.mai 

Tur 

til Lindberg 
gård

 

1. pinsedag

 

2. pinsedag

 

Luca



Nysgjerrighet 

Nysgjerrighet er grunnlag for god læring. 

Dette skal vi fokusere på  

gjennom hele juni. 

 

Det har blitt vår tradisjon, at vi  

avslutter året med mange kule  

eksperimenter (de fleste av dem er helt 

ufarlige!).  

 

Vi skal bruke Andreas Wahls bok Nært, 

sært og spektakulært – 63 naturfaglige 

triks og eksperimenter.   

 

Vi lager i stand til sommerfest  
torsdag den 18. juni.   

 
HIPP, HIPP HURRA! 
Vi skal feire Tayba og Anthony i juni! 
 

Tur til  Norsk maritimt  
museum —  eller Drøbak 
 

juni 2015 

man tir ons tor fre lør søn 

Sommerfest

    

Siste dag 
Vi stenger  
kl.14 00

Tayba Katerina 

Anthony
 

Tirsdag 4. august 2015 åpner barnehagen for barna.          God sommer! 



 

DAGSRYTME 

07:30 

07:30-09:00 
 

09:00 

09:30 

10-12:00 / 13:00 

12:00-13:30 

13:30 
 

14:15 –17:00 

17:00 

Barnehagen  
åpner 

Lekestund eller aktiviteter 
Barna kan spise frokost . 

Frilek eller voksnestyrte 

aktiviteter rund bordet, 

høytlesning 

Separate  
samlingstunder for 
små og store barn 
Kan består av sang, 

høytlesning, språk-

lek og lignende 
Barna  

spiser sin  
medbrakte 

 mat 
 

Utetid 

Sovetid for dem som har 
behov for det  
 
Hvilestund for de andre,  
og tilrettelagte  
aktiviteter 
 
 

Vi spiser  
det andre måltidet 

Vi lager  og servere mat—

menyen vil stå for hver dag på 

ukeplanene 
Lek & aktiviteter inne/ute.  

Tilrettelagte ettermiddags aktiviteter  
hver Mandag og Onsdag fra kl.15:15 til 16:00  

Barnehagen  
stenger 

Mat :  Vi fokuserer på sunn og næringsrik mat.  Varmmaten lages mest mulig fra bunnen av. Barna deltar aktivt i matlaging.  
 Som pålegg bruker vi leverpostei, kaviar, makrell i tomat, og hvitost.  Vi serverer aldri saft, kun melk og vann.   

Innimellom lager vi vårt eget hjemmebakte grove brød. 



MANDAG TIRSDAG ONSDAG 

Aktiviteter i forhold 
til Månedens stema 
 
Musikk  eller 
forming 
 

Mat : vi server grovt brød 

med pålegg /frukt 

TORSDAG FREDAG 

09:15-10:30 

Førskolebarna, sammen 

med 4 og 5 åringene, har 

sin egen skoleforberedende 

time sammen med 

pedagogen. 

 

 

 

Mat : vi server varm 

middag /frukt 

10:00-13:30 
Førskolebarna, sammen med 4 

og 5 åringene, og  

barnehagelæreren  treffer 

førskolegruppen til Søndre Dal 

Gård barnehage i skogen 

 

Fokus på månedens aktiviteter 

for de øvrige barna 

 

 

Mat : vi server varm  

middag/frukt 

Aktiviteter i forhold 
til Månedens stema 
 

 

 

 

 

 

 

Mat : vi server varm 

middag /frukt 

Aktiviteter i forhold 
til Månedens stema 
 

 

 

 

 

 

 

Mat : vi server grovt brød 

med pålegg /frukt 

Ukeplan…. 

N OTATER:     Detaljene fra denne ukeoversikten vil bli nærmere konkretisert på ukeplanene som dere får.  Avhengig av blant annet værmeldingene,  er det logisk at vi kan  
                      bytte litt om på dagene.    



 

Familiebarnehagens arbeid er formalisert med tema evalueringer, og ikke taushetspliktig belagt  

informasjon kommuniseres til foreldrene gjennom månedsbrevene.  I tillegg evalueres  

det pedagogiske arbeidet mer omfattende to ganger i året, vanligvis i august og januar.  

 

Hver mai måned gjennomfører vi en årlig internkontroll evaluering.   

Pedagogen, assistentene og foreldrene snakker daglig sammen, og gjennom oppstart- og foreldersamtalene, om 

hvordan barna har det i barnehagen.  

 

Vi jobber sammen for å finne de beste mål og løsninger for hvert enkelt barn. 
   
Aktivitetene vil bli beskrevet nærmere på hver ukeplan og gjennom månedsbrevene.   
Gjennom månedsbrevene håper vi dessuten å gi dere et bilde av barnas hverdag på en litt mer personlig, 
uhøytidelig og humoristisk måte.  
 

Vi er en barnehage som ønsker å være i stadig forbedring 
   
Barnehagen blir formet av: overordnede retningslinjer, visjoner fra eierne, pedagog og assistenter,  
barnegruppen, og en god og åpen dialog med foreldrene 

EVALUERING 

Ha et  fint  barnehageår! 


