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Satsningsområder Bolga barnehage 2018-2019
Nærmiljø og samfunn

Kunst, kultur og kreativitet

Antall, rom, form Bolga barnehage skal bidra til at barna:

 oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet

 erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse

 utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å 

orientere seg og ferdes trygt. Bli kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner

 blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur

 har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske 

uttrykksformer

 tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

 bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende 

virksomhet ute og inne

 bruker ulike teknikker, materialer og verktøy til å uttrykke seg estetisk

opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet



Nærmiljø og samfunn
Kunst, kultur og kreativitet

For å arbeide i retning av disse målene skal vi i personalet:

 sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv 

og for andre

 introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape 

tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt

 gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer, stereotypier 

og rasisme

 gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til 

merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner

 samtale med barna om deres og andres kunstneriske og kulturelle uttrykk

 gi rom, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur

 være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns egen tradisjonskultur og barnekultur

 være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike uttrykksformer og fremme lyst til å gå videre i 

utforskning av de estetiske områdene

 motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og 

gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

 synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom



Dagsrytme, gjennomgående innhold og daglige gjøremål

I Bolga barnehage følger vi en dagsrytme som gir faste rammer for dagene, samtidig som 

den gir rom for spontane aktiviteter. Ved å ha en fast dagsrytme gir vi barna 

forutsigbarhet og trygghet på hva som skal skje gjennom dagen.

Barnehagens åpningstid: 07.15 – 16.45 og 08.00 – 15.30

 Bringing og henting

Vi møter barna i garderoben når de kommer. Barna skal føle seg velkommen og ha lyst til å bli med inn. 

Vi følger barna ut i garderoben når de blir hentet, og sier på gjensyn til dem. Det er viktig for oss at barna får 

en positiv start og slutt på dagen i barnehagen.

 Klær og garderobe

Alle barna må ha skifteklær i barnehagen, både inne- og uteklær. 

Vi oppmuntrer barna til å kle av og på seg selv, men vi er tilstede og hjelper til der det trengs. Hver fredag må 

garderoben tømmes for klær. Da får foreldrene sett over klærne til barna, om de har det de trenger. 

 Måltid og mat

Vi spiser frokost mellom ca. kl. 08.00 og 08.30. Det er fokus på sunt kosthold. Drikke er melk, men vi tilbyr også 

vann hvis noen vil ha det.

Rundt klokken 12.00 er det lunsj, som består av brødmat. Hver onsdag er det varmlunsj. Fruktmåltid rundt 

klokken 14.00, hvor vi samles rundt bordet og spiser sammen. 



• Hygiene

Alle vasker hendene sine før mat, etter do-besøk og etter å ha vært ute. Dette for å arbeide inn gode vaner i forhold til 

hygiene.

• Samlingsstund

Hver morgen ca kl 09.00, hvor alle samles til sangstund eller lesestund. Vi snakker også om hvilken dag det er, hvordan været

er og hva slags klær vi må ha på oss når vi skal ut. Vi oppmuntrer barna til å delta i samtalen, men ingen tvang!

• Lek 

Det legges til rette for lek både ute og inne, men vi har også fokus på frilek. Vi har også fellesaktiviteter hvor vi samler oss 

og gjør aktiviteter i fellesskap.  

• Bursdagsfeiring

Vi markerer alle bursdager i barnehagen. Barna får sin egen krone, vi synger bursdagssang, og lager noe ekstra til lunsj.

• Leksehjelp

Vi tilbyr leksehjelp hver mandag kl 14.30. Tilbudet gjelder de som går på barnetrinnet.

• Utetid

Vi prøver å komme oss ut rundt kl. 10.00. og er ute frem til vi skal spise lunsj. Vi har fokus på å skal være mye ute, og vi er 

ute på ettermiddagen også. Noen ganger spiser vi også lunsjen ute, hvis været tilsier det. 
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AAAaA1Auaugust

Fagområde Mål Månedens 
sanger

Månedens 
aktiviteter

Månedens

bøker 

Månedens 
farge

Nærmiljø og 
samfunn

Starte et nytt 
barnehageår.
Bli kjente og 
danne vennskap

Blåbærvisa

Bukkene Bruse

Plukke blåbær 
og lage syltetøy

Være mye ute

1 boka

Det kan vennen 
min og jeg

RØD 

Månedens

tall

Månedens

form

Månedens

preposisjon

Månedens 
eksperiment 

Lykketrollan Annet

1

EN   

Sirkel 

Gjennom

Lavalampe  Lære å 
skrive navnet 
sitt

 Mnd form, 
farge, tall og 
preposisjon

Størrelse

vekt

Velkommen 
tilbake etter 
ferien!

- Nytt barnehage-
og SFO-år

August -18



September -18   
Fagområde Mål Månedens 

sanger
Månedens 
aktiviteter

Månedens 
bøker

Månedens farge 

Nærmiljø og 
samfunn

Være mye ute 
og utforske 
og oppleve 
naturen

De 3 små fisk

Mikkel Rev

Ut å gå

Være med på 
uteskole

Plantefeltet

IKT

2 boka

Kjempefisken

Lær om 
årstidene med 
Ole Brumm

ORANSJE

Månedens

tall

Månedens

form

Månedens 
preposisjon

Månedens 
eksperiment 

Lykketrollan Annet

2

TO

Trapes

Under

Ballongsmell 
med sitron

 Mnd tall, 
form, farge og 
preposisjon

 Størrelse

 Mengde 

 IKT

• utedag sammen 
med barnetrinnet

- høst



Oktober -18
Fagområde Mål Månedens 

sanger
Månedens 
aktiviteter

Månedens 
bøker

Månedens 
farge

Nærmiljø og 
samfunn

Bli kjent med 
institusjoner og 
steder i 
nærmiljøet

Når det 
stormer

Ro ro til 
fiskeskjær

Besøke 
steder i 
nærmiljøet

Være med på 
uteskole

IKT

3 boka

Storm Stina BRUN

Månedens 
tall

Månedens 
form

Månedens 
preposisjon

Månedens 
eksperiment 

Lykketrollan Annet

3

TRE

Kvadrat

Over

Mønstre i 
melk

 Mnd form, 
farge, tall og 
preposisjon

 Form

 Rekker

 Kopling

 IKT

• utedag sammen 
med barnetrinnet



November -18 
Fagområde Mål Månedens

sanger
Månedens
aktiviteter

Månedens

bøker

Månedens 
farge

Nærmiljø og 
samfunn

Utvikle tillit til 
deltakelse i 
samfunnet

Bjørnen sover

Fader Jakob

Bygge snømann

Være med på 
uteskole

IKT

Basseng

4 boka

Proppen

Lær om 
årstidene med 
Ole Brumm

GRÅ

Månedens 
tall

Månedens

form

Månedens

preposisjon

Månedens 
eksperiment

Lykketrollan Annet

FIRE

4

Sekskant

Ved siden 
av

Spidd poteten  Mnd form, 
farge, tall og 
preposisjon

 Kopling

 Mengde

 Form

 IKT

• Utedag
sammen med 
barnetrinnet

• Barnehagen 
er stengt 16. –
planleggingsdag

- vinter



Desember - 18

Fagområde Mål Månedens 
sanger

Månedens 
aktiviteter

Månedens 
bøker

Månedens 
farge

Nærmiljø og 
samfunn

Erfare at alle 
får 
utfordringer 
og like 
muligheter til 
deltakelse

På låven sitter 
nissen

Santa Lucia

Lage julepynt

Bake

Akebakken

Adventskalender 
sammen med 
skolen 

5 boka

Donald Duck
feirer jul

LILLA

Månedens 
tall

Månedens 
form

Månedens 
preposisjon

Månedens 
eksperiment 

Lykketrollan Annet

FEM

5

Stjerne

Mellom

Morsom 
kjøleskapmagnet

 Mnd form, 
farge, tall og 
preposisjon

 Form

• Utedag sammen 
med barnetrinnet

• Lucia

•Skole-
gudstjeneste

• Grøtfest

• Stengt 25.-26.

- Jul



Januar -19

Fagområde Mål Månedens 
sanger 

Månedens 
aktiviteter

Månedens 
bøker

Månedens 
farge

Kunst, kultur og 
kreativitet

Ta i bruk 
fantasi, 
kreativ 
tenkning og 
skaperglede

Se opp snør 
det

Det snør, det 
snør

Akebakken

Male på snø

IKT

Tegning, form 
og farge

6 boka

Suser gjennom 
snøen

HVIT

Månedens 
tall

Månedens 
form

Månedens 
preposisjon

Månedens 
eksperiment 

Lykketrollan Annet

SEKS

6  

Oval

Bak

Vann på mynt  Mnd form, 
farge, tall og 
preposisjon

 1-tallet

 2-tallet

 IKT

• første dag 
etter nyttår 
er 2. 

• utedag
sammen med 
barnetrinnet



Februar -19 
Fagområde Mål Månedens 

sanger
Månedens 
aktiviteter

Månedens 
bøker

Månedens 
farge

Kunst, kultur 
og kreativitet

Bli kjent med at 
samene er Norges 
urfolk, og får 
kjennskap til 
samisk kultur

Store 
klokker sier 
tikk-takk

Attekatte
Noa

Markere 
samefolkets 
dag

Tegning, form 
og farge

IKT

7 boka

Fest hos 
Albert Åberg

RØD
GRØNN 

GUL

BLÅ 

Månedens 
tall

Månedens form Månedens 
preposisjon

Månedens 
eksperiment 

Lykketrollan Annet

SJU

7 

Rektangel

Inni

Vann på tråd  Mnd form, 
farge, tall og 
preposisjon

 3-tallet

 4-tallet

 IKT

• utedag
sammen med 
barnetrinnet

• Solfest og 
karneval

- Samefolkets dag



Mars -19 

Fagområde Mål Månedens 
sanger

Månedens 
aktiviteter

Månedens 
bøker

Månedens 
farge

Kunst, kultur 
og 
kreativitet

Bruke ulike 
teknikker, 
materialer, 
verktøy og 
teknologi til å 
uttrykke seg 
estetisk 

Blåmann Blåmann
bukken min

Lille kattepus

Gymsalen

Tegning, form og 
farge

Akebakken

IKT

8 boka

Lillesøster har 
bursdag BLÅ

Månedens 

tall

Månedens 
form

Månedens 
preposisjon

Månedens 
eksperiment 

Lykketrollan Annet

ÅTTE

8

Torus
På

Magi med vann og 
blyant

 Mnd form, 
farge, tall og 
preposisjon
 5-tallet
 6-tallet
 IKT

• utedag
sammen med 
barnetrinnet



April -19

Fagområde Mål Månedens

sanger

Aktiviteter Månedens

bøker

Månedens

farge

Kunst, kultur 
og kreativitet

Få interesse for 
den kulturen vi 
er en del av

En liten kylling i 
egget lå

På Golgata sto 
det et kors

Lage 
påskepynt

Ut å gå

IKT

Rosaruss dåp

9 boka

Plass bakpå 
kosten

Lær om 
årstidene med 
Ole Brumm

GUL

Månedens 
tall

Månedens 
form

Månedens 

preposisjon

Månedens 
eksperiment 

Lykketrollan Annet

NI

9 

Pil

Rundt

Storm i et 
melkeglass

 Mnd form, 
farge, tall og 
preposisjon

 7-tallet

8-tallet

 IKT

• utedag
sammen med 
barnetrinnet

• stengt 18. 
tom. 23.

- påske



Mai -19 
Fagområde Mål Månedens

sanger

Månedens 
aktiviteter

Månedens 

bøker

Månedens 
farge

Kunst, kultur 
og kreativitet

Oppleve glede 
og stolthet 
over egen 
kulturell 
tilhørighet

Ja, vi elsker

Små
rumpetroll

Male på vindu

Lage 17. mai pynt

IKT

Fjæra

10 boka

Frosken og 
giraffen

RØD

HVIT

BLÅ 
Månedens 
tall

Månedens 
form

Månedens 

preposisjon

Månedens
eksperiment

Lykketrollan Annet

TI

10 

Rektangel

Foran

Egg i flaske  Mnd form, 
farge, tall og 
preposisjon

 9-tallet

 10-tallet

 IKT

• stengt 1.

• utedag
sammen med 
barnetrinnet

• stengt 17.

• stengt 30.

- Vår nasjonaldag



Juni -19  
Fagområde Mål Månedens

Sanger

Månedens 
aktivitet

Månedens 

bøker

Månedens 
farge

Kunst, kultur og 
kreativitet

Motivere 
barna til å 
uttrykke seg 
gjennom 
musikk, dans, 
drama og 
annen 
skapende 
virksomhet

Se min kjole

Seks små 
ender

Fjæra

Vi skal være 
mye ute!

Musikk og 
drama

11 boka

Nikoline og 
villkatten

ROSA

Månedens tall Månedens 
form

Månedens 

preposisjon

Månedens 
eksperiment

Lykketrollan Annet

ELLEVE

11 

Hjerte

Før

Gassen 
brenner

 Mnd form, 
farge, tall og 
preposisjon

 11-tallet

 12-tallet

 Repetisjon

• utedag
sammen med 
barnetrinnet

• stengt 10.

• besøke en 
annen 
barnehage

- sommer



Juli -19 
Fagområde Mål Månedens 

sanger
Månedens 
aktiviteter

Månedens 

bøker

Månedens 
farge

Kunst, kultur 
og kreativitet

La barna få 
bruke lekende 
og estetiske 
uttrykksformer

Sommer 
kommer

Oppe på 
fjellet

Være mye ute 12 boka

Tambar og 
sjøormen Grønn

Månedens 
tall

Månedens 
form

Månedens 

preposisjon

Månedens 
eksperiment

Lykketrollan Annet

TOLV

12

Trekant

Etter 

Lag på lag i et 
glass

GOD 
SOMMER


