
Årshjul Glomfjord 

barnehage avd. Kosovarja  

 

Måned/tidspunkt  Fokus/aktivitet 

Rammeplanen  
 

Hva 

August/september  

Nytt barnehageår  

Tilvenning  

‘’Barnehagen skal i samarbeid 

med foreldrene legge til rette 

for at barnet kan få en trygg 

og god start i barnehagen’’ 

Barnehageårets første 

måned bruker vi til å bli 

kjent med hverandre, 

voksne og barn.  

September  

Brannvernuke  

Folkehelseuke  

Tilvenning  

‘’Personalet skal møte alle barn 

med åpenhet, varme og 

interesse og vise omsorg for 

hvert enkelt barn’’ 

Vi fortsetter å bli kjent 

med hverandre.  

Vi spiller musikk fra 

Brannbamsen Bjørnis og 

henger opp bilder om 

temaet i barnas høyde. 

Oktober  

Basar  

Turer og høsttegn som 

tema  

Høstmåned  

‘’Barna skal få 

naturopplevelser og bli kjent 

med naturens mangfold, og 

barnehagen skal bidra til at 

barna opplever tilhørighet til 

naturen.’’ 

Vi lager kunst i høstens 

farger.  

TV-aksjon: WWF - vann 

uten plast redder liv. Vi ser 

på film om havet og lager 

kunst som er barnas bidrag 

til innsamlingsaksjonen.   

November 

20. november: 

planleggingsdag 

Glede gjennom musikk 

‘’Barnehagen skal motivere 

barna til å uttrykke seg 

gjennom musikk, dans, drama 

Gjennom sang, dans og ulike 

instrumenter skal barna få 

mulighet til å uttrykke seg 

selv og i fellesskap med 



30. nov: Adventsstund 

med besøk av kirka.  

og annen skapende 

virksomhet.  

andre. 

Fokus på tegn til tale, i det 

daglige og i sanger.    

Desember  

Felles adventsstund 

hver mandag  

1. des: 

Julegrantenning  

13. des: Luciafeiring  

17. des: Grøtfest  

Julemåned  

‘’Barnehagen skal la barna få 

kjennskap til fortellinger, 

tradisjoner, verdier i høytider 

i ulike religioner og livssyn, og 

erfaringer med at kulturelle 

uttrykk har egenverdi.  

Vi bruker adventstiden til 

juleaktiviteter, 

adventsstunder og sang, og 

lager julepynt som barna 

får med seg hjem.  

Vi spiller julesanger og 

nyter freden og roen i 

førjulstiden. 

Januar  

Første åpningsdag er 

fredag 4. januar 

Besøk fra politiet  
 

Fokus på påkledning  

Felles tema: Kardemommeby 

‘’Barna skal inkluderes i 

aktiviteter der de kan få være 

i bevegelse, lek og sosial 

samhandling og oppleve 

motivasjon og mestring ut fra 

egne forutsetninger.’’ 

Samlingsstunder hvor vi 

samtaler med barna om 

klær til ulike værtyper. 

Barna får prøve selv.  

Februar  

5. feb: Samefolkets 

dag 

Uke 6: Soluke  

12. feb: 

Kardemommeby- 

fest  

 

SOLA KOMMER TILBAKE 

Fokus på samisk kultur 

‘’Barnehagen skal synliggjøre 

samisk kultur og bidra til at 

barna kan utvikle respekt og 

fellesskapsfølelse for det 

samiske mangfoldet.’’ 

Vi jobber med de samiske 

fargene og hører på joik, og 

barnesanger på samisk.  

Under soluken jobber vi 

med den gule fargen og 

synger solsanger.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fno.wikipedia.org%2Fwiki%2FDet_samiske_flagget&psig=AOvVaw2fuILy0XWFybyUiFv4dbEm&ust=1604575912506000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjcup_l6OwCFQAAAAAdAAAAABAO


Mars  

9. mars: 

barnehagedagen - 

‘’Miljø og klima’’ 

Påske  

Fokus på søppelsortering 

Forberedelser til påske 

‘’Barna skal gjøre erfaringer 

med å gi omsorg og ta vare på 

omgivelsene og naturen.’’ 

Barna får medvirke i den 

daglige søppelsorteringen 

ved å kaste f.eks. epleskall i 

matavfallet. 

Vi lager påskepynt.  

April 

6. april: 

planleggingsdag 

Vårtegn  

‘’Barnehagen skal bidra til at 

barna blir glade i naturen og 

får erfaringer med naturen 

som fremmer evnen til å 

orientere seg og oppholde seg i 

naturen til ulike årstider.’’ 
 

Vi går turer i nærområdet 

og ser på ulike vårtegn. Vi 

lytter etter fuglelyder, 

kjenner på varmen fra sola 

og ser etter nytt liv i 

naturen.  

Mai 

Søppelplukking 

Skrammeltog   

Forberedelser til 17. mai! 

Fellesskap og mestring 

‘’Barnehagen skal gi rom for 

barnas ulike forutsetninger, 

perspektiver og erfaringer og 

bidra til at barna, i fellesskap 

med andre, utvikler et positivt 

forhold til seg selv og tro på 

egne evner.’’ 

Vi bruker den siste 

vårmåneden til å gjøre oss 

klar til nasjonaldagen 17. 

mai. Vi fargelegger flagg og 

synger 17. mai-sanger.  

Vi øver oss på å gå sammen i 

tog og holde hender, to og 

to sammen.  
 

Juni 

 
 

SOMMER 

‘’Gjennom arbeid med natur, 

miljø og teknologi skal 

barnehagen bidra til at barna 

får gode opplevelser med 

friluftsliv året rundt.’’  
 

Vi er ute så mye som mulig, 

går på turer og utforsker 

nye plasser i nærområdet. 

 

GOD SOMMER!  

 


