
Årshjul for avdeling Ruffen høst 2020-vår 2021 

 

Måneder  Rammeplan  Hva gjør vi? 

August: 
 

- Tilvenning 
 

- Vennskap     

 Blir kjent med hverandre 
Trygghet  
Rutiner   

September: 
- Folkehelseuke  
- Brannvernuke  

«Bjørnis» 
- Høst   

 
«Nærmiljø og samfunn» 

- Brannøvelse 
- Besøk av brannbilen 
- Legger til rette for 

lek, «Brannstasjon» 
- Smaker ulike 

grønnsaker og frukt. 
- Naturen forandrer 

seg. 

Oktober  
 
Tv- akjson 2020: 
Et hav av muligheter  

 
Natur, miljø og teknologi  
 

Plastsøppel i havet er ikke 
bra! 
Dyr og planter blir «lei seg» 
når det kommer plast i 
havet. 
Forenklet konkretiseres 
dette til barna gjennom 
bildebruk og plastsøppel vi 
produserer i hverdagen.  

November 
 
30. : Besøk fra kirka.  
(samling ute.)  
 
  

 
Språk tekst og 
kommunikasjon 
 

Blir kjent med «Folk og 
røvere i Kardemommeby»  
 
Følelser: Glad og Lei seg 

Desember 
  

- Hver mandag i 
desember blir det 
adventsstund ute. 
 

11. : Markering av Lucia. 
Kommer egen informasjon. 
 
17. : Grøtfest  
 
 
 
 
 

Språk, tekst og 
kommunikasjon 

Bøker, sang, samtaler og 
undring 
- Kunst, kultur og 

kreativitet 

I barnehagen skal barna 
få utfolde skaperglede, 
undring og 
utforskertrang. 
 

- Etikk, religion og 
Filosofi  

«Mens vi venter» 

Advent og førjulstid: 
- Adventsstund  
- adventslys 
- Julesanger 
- Lucia og 

foreldrekaffe  
- Julepynt  
- Grøtfest 
- Nissen  
- Juletradisjoner  

 

Dele og gjøre noen glad       
 
Riktig god jul og godt nyttår  



Januar 
 
 
 
 
 
 Glomfjord barnehage er en 
trafikksikker barnehage! 

 
Nærmiljø og samfunn  
 

«Gjennom utforskning, 

opplevelser, og 

erfaringer skal 

barnehagen bidra til å 

gjøre barna kjent med 

eget nærmiljø, 

samfunnet og verden»  
 
Språk, tekst og 
kommunikasjon: 
 
 

Barnehagen skal bidra 

til at barn leker med 

språk, symboler og 

tekst og stimulere til 

språklig bevissthet og 

utvikling» 
 
 

 
Trafikksikkerhet 
Refleks  
Besøk av politiet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Folk og røvere i 
Kardemommeby» 
  

Februar 
  
6. Samefolkets dag 
 
Uke  6: Soluke»  
Vil komme egen plan for 
denne uka.  
Årets karneval vil ble en 
«Røverfest» og avslutning 
på tema-arbeidet Folk og 
Røvere i Kardemommeby.  
Festen blir i slutten av 
soluka. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kropp, bevegelse og helse 
 

- Barnas fysiske og 
psykiske helse skal 
fremmes i 
barnehagen. 

- Barnehagen skal 
være et trygt sted 
der barn kan prøve 
ulike sider ved 
samspill, fellesskap 
og vennskap. 

- Barnehagen skal 
bidra til barnas 
trivsel, livsglede, 
mestring og følelsen 
av egenverd og 
forebygge krenkelser 
og mobbing. 

 

 
«Folk og røvere i 
Kardemommeby» 

 
- Bruke hinderløypa 

ute 
- Samling ute 
- Mat i grillhytta 
- Inkluderende 

barnehagemiljø: 
vennskap, 
hjerteform 



Mars 
  
9. : Barnehagedagen  

 
- Natur, miljø og 

teknologi 
 
 
 

- Etikk, religion og 
Filosofi 

 

Barnehagen skal legge 

grunnlag for barnets 

evne til å tenke kritisk, 

handle etisk og vise 

solidaritet» 
 

 
- Vinter:  

Snøen, hvit farge, kald, vi 
kan ake, gå på ski, rydde 
snø, lage snømann, smelte 
snø. 
 

- Påske: 
Lage påskepynt 
Påskebudskapet og 
påsketradisjoner.  

 

April   
Kropp, bevegelse og helse 
 

- Bruke ulike verktøy 
som fremmer sosial 
handlingskompetanse. 

- Inkluderende 
barnehage og 
skolemiljø 

 
 

 
Vår  
Fugler  
Tur og friluftsliv 

Mai  
 
«17. mai» 

Antall, rom og form  
- Naturen, uendelige 

muligheter for antall 
rom og form.  

 
Mangfoldet i barnegruppa.  
 

 
- Blomster  
- Flagg 
- 17. mai-tradisjoner 
- Eventyret om: 

Geitekillingen som 
kunne telle til ti   

 

Juni   
Barns medvirkning  
 
 
Turer  
 
Ferietid  

 
Hva gjør, ønsker barna? 
Ta tak i barnas spontanitet, 
innenfor visse rammer  
Ingen planlagte aktiviteter, 
uten om faste rutiner. 
Mye utetid 
 

 

 

 

GOD SOMMER 


