
Årshjul Glomfjord barnehage avdeling Middagstuva 

Visjon i Glomfjord barnehage er «Vennskap og lek i et rikt mangfold» der vi vil 

ha søkelyset på inkludering og felleskap.  

Avdeling Middagstuva har som hovedtema i år «Ta vare på seg selv, hverandre og 

naturen» og har derfor bestemt seg for å ha et årsprosjekt: Miljødetektivklubb. 

 

Barns medvirkning har stor plass i dagen og vi legger til rette for og oppmuntrer 

til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på aktiviteter og gjøremål. Vi ser 

barnet fra deres alder og ståsted og legger vekt på deres synspunkter. 

 

Måned/tidspunkt Fokus/aktivitet 

  Rammeplan 

       Hva 

August/september 
17/8: 

Nytt barnehageår 

 

      Tilvenning 

«Barnehagen skal i 

samarbeid med foreldrene 

legge til rette for at 

barnet kan få en trygg og 

god start i barnehagen» 

Meg selv og familien 

Bli kjent 

Vennskap  

Felleskap 

 

 

September 

Uke 37: Folkehelseuka 

Uke 38: Brannvernuke 

 

 

       Tilvenning 

 

«I barnehagen skal alle 

barn kunne erfare å være 

betydningsfulle for 

fellesskapet og å være i 

positivt samspill med barn 

og voksne» 

-Oppstarts-samtaler 

for nye barn. 

-Avdelingsturer. 

-Vi markerer 

folkehelseuka med 

grilling i grillhytta og 

fellestur til 

reveskogen. 

-Brannøvelse 

-Bjørnis 

-Besøk av brannbil 

 

Oktober 

Tv-aksjon 18/10 

«Et hav av muligheter» 

Salg av ditt barns 

kunst fredag 16/10. 

Digital innsamling. 

 

Ute-uke: uke 41 (42). 

 

Foreldremøte 19/10 

     Høstmåned  

Tema: Innsekter og 

dyr 

    
«Barnehagen skal legge 

grunnlag for barns evne til 

å tenke kritisk, handle 

etisk og vise solidaritet» 

-Høstkunst 

-Uteuke og turer med 

fokus natur, nærmiljø, 

dyr og innsekter. 

-Klubb og basaruke: 

Planetpatruljen 

plastspesial. 

Plukke søppel i 

nærområdet. 

Sortering av søppel. 



Miljødetektivklubb: 

fredag kl.12.30. 

 

30/10: Vi markerer 

Halloween       
 

 

Vi pynter avdelingen til 

halloweenfest, kler oss 

ut og koser oss med 

leker og aktiviteter. 

November 

Halldager kl. 10.00 til 

12.00 i oddetallsuker. 

20/11: Planleggingsdag 

8/11: farsdag 

29/11: 1.søndag i 

advent 

 

 

Tema: Følelser og 

kroppen vår 

 
«barnehagen skal bidra til 

at barna uttrykker sine 

følelser, tanker, meninger 

og erfaringer på ulike 

måter og gi barna 

muligheten til å sanse, 

oppleve, leke, lære og 

skape med kroppen som 

utgangspunkt» 

-Bøker med tema 

kroppen og følelser. 

-Bevegelsessanger, 

følelseskort og 

dramatisering. 

-Turer med turmål som 

kan bidra til kroppslige 

utfordringer og 

mestringsfølelse 

 

Klubb:  

-Planetpatruljen 

-Vi synger og lærer 

oss dansen til Blekkulf. 

-Vi har aktiviteter med 

gjenbruksmaterialet. 

 

Desember: 
30/11: Adventsstund med 

kirken-juleevangeliet 

 

1/12: Julegrantenning 

 

7/12        Felles      

14/12   adventsstund  

21/12   ute mandager  

           kl. 10.00 

 

11/12: Luciafeiring med 

foreldre/foresatte ute. 

 

17/12: Grøtfest 

 

24 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 og 

juleaktiviteter. Vi skal 

også kjenne på roen i 

en hyggelig tid, og bare 

glede oss over å være 

sammen. Førjulstiden 

er også en tid hvor vi 

vil ha fokus på sansene 

og følelser.  

 

Klubb: planetpatruljen-

«gave til en venn» 

Vi sår frø og ser om 

det vokser frem mot 

jul. 



GOD JUL OG ET 

RIKTIG GODT NYTT 

ÅR! 😊 

  

Januar: 

Første åpningsdag er 

mandag 4. januar 

 

Avdelingsturer eller 

reve og hare turer hver 

uke       

 

Halldager kl. 10.00 til 

12.00 i oddetallsuker. 

 

 

 

 

 

Tema: Refleksmåned & 

Kardemommeby 

 

«barnehagen skal bidra 

til å etablere et lærende 

fellesskap som 

verdsetter ulike uttrykk 

og meninger» 

-Refleksaktiviteter 

med refleksvester og 

andre reflekterende 

gjenstander og bruk av 

lommelykter. 

 

Gjør oss kjent med 

kardemommeby gjennom 

bok, sanger og 

konkreter. 

 

Klubb: Planetpatruljen. 

Vi er nysgjerrige og 

utforsker dyrelivet på 

vinteren. 

Vi øver på 

blekkulfdansen. 



Februar        

     6/2:              

Samefolkets   

     dag 

 

Uke 6: Soluken 

12/2 Røverfest 

 

14/2: Morsdag 

 

Halldager kl. 10.00 til 

12.00 i oddetallsuker. 

 

Tema: Kardemommeby 

 

«Barnehagen skal bidra 

til at barna blir kjent 

med at samene er 

Norges urfolk, og får 

kjennskap til samisk 

kultur» 

 

11.02 ER DATOEN 

HVOR ÅRETS FØRSTE 

SOLSTRÅLER TREFFER 

BARNEHAGEN. 

 

Vi jobber med fargene i 

samefolkets flagg, (Vi 

smaker på samisk mat) og 

blir kjent med den 

samiske musikkformen 

«joik». 

 

Vi forteller fortellingen 

om kardemommeby, 

dramatiserer, synger 

sanger og pynter 

avdelingen med diverse 

fra temaet. 

 

Soluken markeres med 

ulike aktiviteter 

gjennom hele uken. 

Soluken avsluttes med 

en røverfest. 
 

Klubb: Vi planlegger 

sammen en 

fremvisning/forestilling av 

hva vi har gjort og lært 

til nå. 

 

Mars: 
9/3 Barnehagedagen 

 

«Barnehagedagen er en 

årlig markering der 

barnehagene åpner 

dørene for å vise fram 

og synliggjøre 

barnehagens aktiviteter 

og mangfold» 

 

 

Halldager kl. 10.00 til 

12.00 i oddetallsuker. 

 

 

Tema: klima og miljø 

 

«barnehagen skal bidra 

til at barna får 

kjennskap til naturen og 

bærekraftig utvikling, 

lærer av naturen og 

utvikler respekt og 

begynnende forståelse 

for hvordan de kan ta 

vare på naturen» 

Turopplevelser i vær og 

vind. 

  

Planetpatruljen: 

forsøpling i naturen og 

havet. 

ulike aktiviteter rundt 

temaet. 

 

Klubb: Vi øver! 

I forbindelse med 

markering av 

barnehagedagen 

forbereder vi en 

forestilling og 

fremvisning til foreldre 

og barnehagen. 



April: 
 

1/4     PÅSKE 

Til    Barnehagen             

5/4     stengt 

 

 

Halldager kl. 10.00 til 

12.00 i oddetallsuker. 

 

 
«Barnehagen skal bidra 

til at barna opplever og 

utforsker naturen og 

naturens mangfold, samt 

får kunnskap om dyr og 

dyreliv» 

-Vi studerer vårtegn. 

-Turer 

-Påskeaktiviteter 

 

Vi lager påskepynt     

som barna får med seg 

hjem.  

Mai: 

 

Vi plukker søppel 

 

13.mai: Kristi 

Himmelfartsdag. 

Barnehagen stengt 

 

14 mai: Skrammeltog 

 

17.mai: Grunnlovsdag. 

Barnehagen stengt 

 

24. mai: 2 pinsedag. 

Barnehagen stengt. 

 
Halldager kl. 10.00 til 

12.00 i oddetallsuker. 

 

Vi forbereder oss på 

Nasjonaldagen 17 mai.  

 

«Barnehagen skal bidra 

til at barna opplever 

glede og stolthet over 

egen kulturell 

tilhørlighet» 

 

«Barna skal lære å ta 

vare på seg selv, 

hverandre og naturen» 

FARGELEGGER FLAGG 

Sang og musikk. 

vi pynter avdelingen til 

17.mai. 

 

Klubb: 

Planetpatruljen 

Søppelplukking i 

nærmiljøet. 

 

 

Juni: 

Sommerfest 

 

 

  SOMMER 

«Gjennom utforskning, 

opplevelser og 

erfaringer skal 

barnehagen bidra til å 

gjøre barna kjent med 

eget nærmiljø, 

samfunnet og verden» 

UTETID. 

Vi er ute så mye som 

været tillater det.  

Sommerukene begynner 

når skoleferien 

begynner. 

 

 


