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VELKOMMEN TIL PURKTRØA GÅRDSBARNEHAGE

Purktrøa gårdsbarnehage startet opp med ei avdeling høsten 2004. Gårdsbarnehagen ligger på 
Voll gård på Skogn. Januar 2008 var etterspørselen stor, så da starta vi opp småbarnsavdeling. 
Litjpurka ligger på Bolstad gård, nær nabo til Voll.
Storbarnsavdelinga Purktrøa er godkjent for barn fra 2-6 år                                                                   
Småbarnsavdelinga Litjpurka er godkjent for barn fra 0 år
Purktrøa gårdsbarnehage er et SA, der eier er tre av barnehagens ansatte: Birgit Myhr (også 
gårdseier), Ingebjørg Mikalsen og Renate Hovdal.
Purktrøa gårdsbarnehage ligger i landlige omgivelser med bondegårder på alle sider. Vi har 
tilgang på skogsområder, store åkerområder og ei elv som renner like nedenfor Purktrøa.    
Det er 3 km. til Skogn sentrum.

MÅLSETTING: I PURKTRØA SKAL VI SIKRE BARNET GODE UTVIKLINGS- OG 
AKTIVITETSMULIGHETER I NÆR FORSTÅELSE OG SAMARBEID MED BARNETS HJEM.
LIV OG LATTER, LEIK OG LÆRING STÅR SENTRALT HOS OSS
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PERSONALSAMARBEID:

Respekt for hverandre

Vi er forskjellige, og vi utfyller hverandre

Vi er like verdifulle i et fellesskap.

Vi må gi og motta informasjon som inngår i 

arbeidet i barnehagen.

Klargjøre mål og innhold for det pedagogiske 

arbeidet i barnehagen

Evaluere arbeidet i barnehagen og 

personalsamarbeid MINST to ganger pr. år.

Medarbeidersamtaler og veiledning gjennomføres 

en gang pr.år.

KONTAKTINFORMASJON:
Purktrøa Gårdsbarnehage
Grytesveien 93
7620 SKOGN

TLF: 74 09 51 60

Mail: purktroa@purktroa.no

PLANLEGGINGSDAGER 
Det er 5 planleggingsdager i løpet av 
barnehageåret. 
2018/2019 har følgende dager: 

*mandag 20.august -18
*mandag 5.november -18
*onsdag 16.januar -19
*mandag 18.mars -19
*fredag 28.juni -19

DA ER BARNEHAGEN STENGT!!

LEDERSKAPET – HVORDAN JOBBER VI :

Her jobber vi kontinuerlig for å utvikle oss - for å bli «best i klassen «

Stadig blir det sendt rundt aktuelle artikler angående barn – samarbeid –

omsorg – medvirkning m. m. Her må personalet kvittere at de har lest.

Lederteam en dag annenhver uke.

Pedagogisk ledermøter annenhver uke der bl.a. månedsplaner og vaktlister 

samkjøres.

Medarbeidersamtaler en gang pr. år. Pedagogisk leder har samtaler med 

assistenter. Styrer har samtaler med pedagogisk leder.

Veiledning skjer to ganger pr. år. Her etter samme fordeling som 

medarbeidersamtalene.

Skolering og oppdatering av personalet skjer gjennom satsingsområdene 

som Levanger kommune har.

Ellers har vi aktuelle temaer – diskusjoner i personalmøter og 

planleggingsdager.



Dagsrytmen
PURKTRØA

7.00: Barnehagen åpner. Personalet tar imot i gangen. Barn og 

foreldre skal føle seg velkommen. 

7.30: Frokost med god tid. Barna har med seg god og sunn frokost 

hjemmefra. Start dagen med en sunn og næringsrik frokost så får du 

god energi til å ta fatt på dagens gjøremål:)

9.00: Vi fordeler oss i grupper, og de første starter med påkledning. 

Vi øver på å bli mest mulig selvstendig.

9.30: Gruppeaktiviteter –vi utforsker og er nysgjerrig sammen.

11.00:Fingervask og bord-vers før lunsj. vi får reine fingre før vi 

spiser og vi lærer å vente på tur. Vi sitter rolig ved bordet, synger 

takkformaten-vers når alle på bordet er ferdig -vi lærer å takke for 

det vi har fått. Til slutt rydder vi av bordet sammen.

12.00: Går på do, kler på oss og går ut. Det er viktig med rutiner og 

hygiene. Ute har vi frileik, eller gruppeaktivitet -vi lærer og vi 

mestrer! 

14.00: Frukt- og grøntmåltid. Sunt påfyll for å fortsette dagen med 

vennene våre. Rånegruppe/dyregruppe tilbake. Gøy å møtes igjen og 

fortelle om dagens opplevelser -små og store.

16.00:Barnehagen stenger. Alle hjelper til med å rydde litt før de 

drar -hjelp oss å minne barna på dette før dere drar:) Takk for i dag.

LITJPURKA

7.00: Barnehagen åpner. Personalet tar imot i gangen. Barn og foreldre 

skal føle seg velkommen. 

7.45: Frokost med god tid. Barna har med seg god og sunn frokost 

hjemmefra. Start dagen med en sunn og næringsrik frokost så får du god 

energi til å ta fatt på dagens gjøremål:)

9.00: Påkledning -øvelse gjør mester. Fin mulighet til begrepslæring. 

9.15: vi deler i grupper – tur, inneleik, uteleik, forming, dyrestell, 

rånegruppe –vi utforsker og er nysgjerrig sammen i gruppa vår.

11.00:Fingervask og bord-vers før lunsj. Vi får reine fingre før vi spiser, 

vi sitter rolig ved bordet, synger takkformaten-vers når alle på bordet er 

ferdig. vi lærer oss å takke for det vi har fått.

12.00:Bleieskift og legging. Godt å legge seg med tørr bleie, og det er 

viktig for alle små superhelter å få litt kvile og kos.

14.00:Frukt- og grøntmåltid. Rånegruppe/dyregruppe tilbake.

Frileik ute/inne -vi observerer og ser på hverandre, leiker med hverandre 

og deler med hverandre. Gode venner er godt å ha.

16.00: Barnehagen stenger. Alle hjelper til med å rydde litt før de drar -

hjelp oss å minne barna på dette før dere drar:) Takk for i dag.



Gruppene våre

Dyregruppa:

I Litjpurka går dyregruppa ut i fjøset for å stelle 

med hønene og kaninen. Vi flir, plukker egg og gir 

dyrene vann og mat. I Purktrøa blir ei gruppe med 

Heidi for å stelle med dyra våre: en kanin, et marsvin 

og fire undulater. Våre to ponnyer, Sol og Blixen er 

for tiden på gården til Heidi. Derfor tar Heidi med 

dyregruppa i buss når ponnyene skal stelles der. 

Innimellom rir vi eller kjører med vogn. På torsdager 

er ei gruppe fra Litjpurka også med hjem til Heidi. Vi 

ser at barna liker å være sammen med dyrene, de 

opplever mestring, blir trygg, tar ansvar, 

samarbeider, lærer respekt for dyrene og får 

kjennskap til de –hva forteller de oss gjennom sin 

væremåte? Vi gir omsorg og får mye kos og glede.

Husgruppa: 

En eller to leikegrupper blir igjen 

inne i bhg. Vi har samlingsstund og 

fordypning i temaet vårt, samt 

frileik. Vi ønsker å skape trygghet 

og stabilitet for barna. Litjpurka 

har sovetid etter lunsj, mens 

Purktrøa kler på og er ute fram til 

henting.

Det finnes ikke dårlig vær, bare 

dårlig klær:)

Rånegruppa: 

Ei gruppe fra Purktrøa og Litjpurka 

går på tur i nærmiljøet sammen på 

mandag, onsdag og fredag, med en 

voksen fra hver avdeling. Vi 

fordyper oss i månedens tema, 

spiser sammen og leker sammen. 

Målet for rånegruppa er å styrke 

samarbeidet mellom avdelingene, 

lette overgangen mellom liten og 

stor avdeling, samt gi barna gode 

naturopplevelser i gruppe.

Rånegruppa har egen månedsplan.

Barna er inndelt i faste leikegrupper 
som vi har i ca.to mnd.før vi setter 
sammen nye grupper. I Litjpurka
blir gruppene vurdert nøye ut fra 
barnas behov og alder. I Purktrøa 

setter vi i større grad gruppa 
sammen på tvers av alder –de små 
lærer fra de større. I små grupper 
får barna noen faste å forholde seg 

til over tid, og alle i gruppa har 
mulighet til å bli godt kjent med 

hverandre. Vi lærer å leike 
sammen, vi får utfordringer og vi 

mestrer sammen:) Vi ser at å være 
inndelt i små grupper er med på å 

skape trygghet.

Kjøkkengruppa:
På onsdager lager vi mat med ei gruppe på 

kjøkkenet eller ute. Vi har fokus på 
sesongens råvarer, samt å bruke 

ingredienser vi selv har skaffet fra 
nærmiljøet. Det er gøy og lærerikt å få 

oppgaver sammen, og maten vi selv har lagd 
er god å smake på.

Hva finner vi i 

grønnsaksåkeren

…vi smaker, lukter 

og kjenner…



Førskole
Purktrøa Gårdsbarnehage har et eget 

førskoleopplegg med egne planer og 

målsettinger. Vi har leiken som hovedfokus for 

læring og utvikling. Pedagogisk ledere Carine og 

Marte har ansvar for overgang mellom 

barnehage og skole. Vi har førskole hver 

tirsdag.

Målsettinger for førskolearbeidet:

-Forberede god overgang mellom barnehage og 

skole –vi blir kjent med hva skole innebærer

-Skape samhold i førskolegruppa -gode venner 

er trygt å ha

-Selvstendighet.Ta ansvar for sitt, og “klare 

selv”.

-Skoleforberedende aktiviteter som å fordype 

seg konsentrert i noe over tid, lytte, rekke opp 

hånda, snakke/vise foran andre, leke med 

bokstaver og tall på varierte og praktiske 

måter, erfare at en oppgave eller et spørsmål 

kan ha mange ulike svar.

-Utforske PC og ikt.

Aktiviteter vi har på førskolen:

➢ Spikking og utdeling av spikkebevis på 

sommerfesten

➢ Svømming 

➢ Togtur til Vitensenteret i Trondheim

➢ Turer i nærmiljøet sammen med alle 

førskolebarna på Skogn

➢ Besøke skolen man skal begynne på

➢ Hyttetur med overnatting på Grønningen



Foreldresamarbeid På foreldremøtet i september inviterer vi foreldrene til 
idèmyldring rundt temaet vi skal jobbe med i løpet av året, 
som i 2018/19 er: NY BARNEHAGE. Disse idèene baker vi inn i 
planleggingen av vårt pedagogiske arbeid. Det kan også hende 
at vi spør om noen har noe hjemme som vi kan låne til temaet vi 
jobber med i barnehagen, eller på annet vis har noe å bidra 
med. Etter hvert tema lager vi en rapport som viser hvordan vi 
har jobbet, som sendes ut til foreldrene og henges opp i 
barnehagen. Å vise bilder fra sin egen hverdag kan sette igang 
en dialog som igjen kan være interessant for barnehagen å få 
høre om. Hva sier barnet hjemme om det vi gjør i barnehagen? 
Får vi noen nye tanker? Var det noe vi syntes var ekstra 
spennende, eller er det noe vi undrer oss over?

Evaluering av årsplanarbeidet i barnehagen skjer på hvert 
foreldremøte, altså to ganger hvert år. ALLE skal være 
deltakende, barn, foreldre og ansatte. En bred medvirkning er 
viktig for å belyse og å få evaluert alle områder i barnehagens 
hverdag og planer. Vi ønsker å få inn flest mulig synspunkt fra 
barn og voksne, for slik stadig å bli en bedre barnehage.

Barnehagen må være lydhør for foreldrenes 
forventninger og ønsker både som enkeltpersoner,
og som gruppe. Foreldrene er medvirkende både 
gjennom deltakelse i foreldreråd og 
samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et 
foreldreråd og et samarbeidsutvalg for å sikre 
samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, 
kontaktskapende og samordnende organ. 
Foreldrerepresentanter valgt for 2018/19 er Maja 
Bentzon Skei (Litjpurka), Ingrid Hjelmsøy og 
Henriette Hoven (Purktrøa) 

Barna i Purktrøa er foreldrenes og personalets møtepunkt og felles
interesse. Foreldrene skal kjenne at de overlater barna til noen som virkelig
bryr seg om og legger merke til dem. En aktiv interesse for barnas liv i
barnehagen er viktig for at kommunikasjon mellom foreldre og personalet
skal bli god. Den daglige kontakten ved levering og henting er viktig                         
–både for oss som jobber i barnehagen, men også for barna og                           
dere foreldre. Det er her vi kan komme med små episoder fra 
barnehagehverdagen, som dere kan bygge videre på og samtale med barna           
om rundt middagsbordet, eller før leggetid –det er godt å kjenne at noen          
bryr seg om en, og spør «hvordan har du hatt det i dag da?» / «hva har du      
gjort i dag da?»



Årets tema: NY BARNEHAGE
Årets hovedtema er NY BARNEHAGE☺

Vi er inne i en spennende periode –VI 
SKAL BYGGE NY BARNEHGE!!! JIPPI☺ å 
for å få den aller beste barnehagen må vi 
hente ideer og ønsker hos både store og 

små…både barn, foreldre og ansatte. 
Hvordan vil vi ha det inne på barnehagen 
vår –hvordan vil vi ha det ute? Hvordan 

skal barnehagen se ut…

Når man skal bygge både barnehage og 
stall er det mange som må bidra, og det 

kommer til å være mye aktivitet på 
tomta vår –dette gleder vi oss til å følge 

med på. 

Under alle månedstemaene vil vi flette inn 
de 7 fagområdene som står i Rammeplan:

• Kommunikasjon, språk og tekst
• Kropp, bevegelse, mat og helse

• Kunst, kultur og kreativitet
• Natur, miljø og teknologi

• Antall, rom og form
• Etikk, religion og filosofi

• Nærmiljø og samfunn

Tema vi skal jobbe med opp mot 
årstema som er NY BARNEHAGE:

August: VI BLIR KJENT

September-Oktober: INNEMILJØ 

November-Desember: MASKINER

Januar-Februar: YRKER

Mars-April: UTEMILJØ

Mai-Juni: ARKITEKTUR
Rammeplan:
Barnehagen skal ivareta barnas rett 
til medvirkning ved å legge til rette 
for og oppmuntre til at barna kan gi 
uttrykk for sitt syn på barnehagens 
daglige virksomhet, jf. 
Barnehageloven §1 og §3, 
Grunnloven §104 og FNs 
barnekonvensjon art.12 nr.1 Barna 
skal jevnlig få mulighet til aktiv 
deltagelse i planleggingen og 
vurderingen av barnehagens 
virksomhet. Alle barn skal få erfare 
å få innflytelse på det som skjer i 
barnehagen.



AUGUST

TEMA:

VELKOMMEN
Mål: vi blir kjent med hverandre, dyra våre og barnehagen vår. Vi skaper trygghet 

for alle, både barna, foreldrene og personalet.
Vi ønsker å skape gode dager for alle…når vi er trygg har vi det godt☺

Barn som skal sove i barnehagetida 
har med egen barnevogn med regn-

og myggnetting og pose/dyne. 
Dere må sjekke at vogna er ok til 

enhver tid.

NB: husk å merk ALT!

Bleier taes med hjemmefra -vi 
ønsker tapebleier. Personalet sier 
fra når det er behov for påfyll av 

bleier for ditt barn.

Praktisk info til heimen:

-MERK tydelig alle klær med navn. 
-Ha med innesko.

-Solbriller, caps og solkrem er lurt 
å ha i hylla –smør barna før de 

kommer i barnehagen på morgenen
- Skifteklær i hylla: ekstra truse, 

sokker, genser, t-skjorte og bukse.
- Regnklær og støvler

Vi ønsker at dere tar med alle 
klær hjem siste fredag i mnd. 





SEPTEMBER

TEMA:

Innemiljø i nye Purktrøa

Mål: Bevisstgjøring og 
medvirkning

Dette gjør vi: Barna skal få være 
med å utforme den nye 

barnehagen, komme med sine 
ønsker, synspunkter og ideer hva 

ønsker vi oss…hvilke rom vil vi ha –
farge på rommene…kanskje ønsker 
vi oss noen nye leiker? Hvordan vi 
har det rundt oss har betydning 

for hvordan vi trives…

Bursdagsfeiring i 
barnehagen

Det er stort å fylle år, og 
hyggelig å bli gjort ære på 

når man har bursdag! I 
barnehagen har vi noen 
tradisjoner for å feire 

barnas bursdag.
Vi henger opp flagg, lager  
krone, tar intervju med
jubilanten (storbarn) og 

synger og spiller 
bursdagssang. Barna får selv 

velge bursdagsmat.
Skal bursdagsinvitasjoner 
legges i barnehagehylla må 
disse inkludere alle i samme 
årsklasse, alle jenter eller 
alle gutter. INGEN SKAL 
FØLE SEG UTESTENGT!!

Hva sier Rammeplan om LEK:

Leken skal ha en sentral plass i 
barnehagen, og lekens egenverdi skal 
anerkjennes. Barnehagen skal gi gode 
vilkår for lek, vennskap og barnas egen 
kultur. Leken skal være en arena for 
barnas utvikling og læring, og for sosial og 
språklig samhandling. Barnehagen skal 
inspirere til å gi rom for ulike typer lek 
både ute og inne. Barnehagen skal bidra 
til at alle barn kan oppleve glede, humor, 
spenning og engasjement gjennom lek –
alene og sammen med andre.





OKTOBER

I uke 41-44 kommer Isak og Ronja fra Nord 
Universitet å skal være i praksis hos oss på 

storbarn. De går 3.året på 
barnehagelærerlinja. De har friluftsliv, natur 

og nærmiljø med yrkesetisk danning som 
fordypning

Ida som går 2.året (deltid) på 
barnehagelærerlinja kommer og skal ha 

praksis i Litjpurka i uke 44 og 45. Studentene
vil ha eget opplegg med deler av barnegruppa 

rundt dette når de er her.

TEMA:

Innemiljø i nye Purktrøa
Mål: Bevisstgjøring og 

medvirkning
Dette gjør vi: Barna skal få være 

med å utforme den nye 
barnehagen, komme med sine 

ønsker, synspunkter og ideer hva 
ønsker vi oss…hvilke rom vil vi ha –
farge på rommene…kanskje ønsker 
vi oss noen nye leiker? Hvordan vi 
har det rundt oss har betydning 

for hvordan vi trives…

Praktisk info til heimen:

Nå er høsten her for fullt. Barna 
trenger klær og sko som holder de 

god og varm hele dagen. Ta gjerne en 
ekstra titt på dresser og bukser at de 

har strekk som vi kan ta under 
skoene...ei bukse som glir opp så vi blir 

“barlegga”  er ikke godt å gå med... 
- -Skifteklær i hylla: ekstra truse, 

lue, ullsokker, tynn-ull, tjukk-
ull/fleece og votter.

-Ta med alle klær hjem hver fredag å 
se over beholdningen. 

Jeg er en søt liten elg 
snart er det jaggu meg helg 

ikke kom å skyt på meg 
for da blir jeg kjempelei

Jeg er en kjempestor elg
snart er det jaggu meg helg

ikke kom med ditt gevær
for da klatrer jeg i trær





NOVEMBER

TEMA: 
Maskiner som bygger nye 

Purktrøa

Mål: Bli kjent med, og få kunnskap 
om ulike maskiner som vi vil se i 
forbindelse med bygging av ny 

barnehage

Dette gjør vi: følger med på det 
som skjer rundt oss om dagen, se, 
klippe, lime bilder, oppsøke ulike 

maskiner, tegne, forme og samtale 
sammen…kanskje får vi sitte på 

også…

Adventstund i Purktrøa.

Vi har adventsamling hver fredag 
før jul –da skal barna få kjennskap 
til julebudskapet og ventetiden. På 
storbarn vil vi da dele gruppa i to, 

og ha samme opplegg på begge 
gruppene. Småbarn har samling 

med alle barna samtidig. Vi tenner 
lys, bruker flanellograf, bilder, 

hånd-dukker og har rollespill. Vi vil 
også synge og høre julesanger. Vi 
vet av erfaring at adventstida kan 
være stressende hos enkelte, så i 
barnehagen vil vi satse på ei rolig 
førjulstid, og skape gode dager og 
mange minner sammen med barna.

Purktrøa gårdsbarnehage 
har utvidet kristen 
formålsparagraf. Vi har 
fokus på gode verdier og 
holdninger, 
nestekjærlighet, likeverd, 
respekt for andre, vi tar 
vare på og takker for det vi 
har fått, vi hører 
fortellinger fra bibelen, 
synger kristne sanger og er 
på besøk i kirka. Dette 
mener vi er gode verdier å 
få med seg og ta med 
videre i livet.





DESEMBER

JULESTEMNING – hva er 
det?

Vi lar freden og roen senke 
seg i barnehagen. Vi har 

laget gaver og nå skal vi kose 
oss med adventssamling og 

julebudskapet, luciatog, 
besøke nissen på låven, høre 
julefortellinger, julesanger, 

baking, gløgg, og vente i 
spenning på selveste 

julaften. Det lukter jul i hele 
huset. Hvordan lukter jul?

Et barn er født i Betlehem i 
Betlehem, nå gleder seg 

Jerusalem
Halleluja halleluja

Maskiner som bygger nye 
Purktrøa

Mål: Bli kjent med, og få kunnskap 
om ulike maskiner som vi vil se i 
forbindelse med bygging av ny 

barnehage

Dette gjør vi: følger med på det 
som skjer rundt oss om dagen, se, 
klippe, lime bilder, oppsøke ulike 

maskiner, tegne, forme og samtale 
sammen…kanskje får vi sitte på 

også…





JANUAR

TEMA: 

YRKER
Mål: Finne ut hvilke yrkesgrupper vi trenger 

for å bygge ny barnehage. Hvem gjør hva?

Hva gjør vi: ser og møter arbeidere i aksjon –
fra tegning til ferdigstilt bygg

Fortløpende ta bilder underveis i prosessen og 
samtal om yrkesgruppene. Kanskje kan vi 

treffe noen?
Samtale-hva jobber foreldrene våre med?

Takk for 2018 :) 
Velkommen 2019 :)

Takk min Gud for hele 
meg, hjertet, håret, 
hodet mitt, føttene 

som du har gitt, ryggen, 
magen, hud og hender, 

øyne, ører, munn og 
tenner. Takk min Gud 
for hele meg. Alltid vil 

jeg takke deg!

Vi i Purktrøa skal:

- skape trygghet og stabilitet

- gi barnet allsidig fysisk utfoldelse

- skape gode forhold barna imellom

- ha tid til samtale, lytting og bearbeide

opplevelser

- gi barna utfordring de kan mestre, 

og gi dem interesse for å lære

- gi barna gruppevis og individuell 

omsorg og støtte

- kunne skaffe oss en venn – å være 

en venn – å beholde en venn





FEBRUAR

TEMA:
YRKER

Mål: Finne ut hvilke yrkesgrupper vi 
trenger for å bygge ny barnehage. Hvem 

gjør hva?

Hva gjør vi: ser og møter arbeidere i 
aksjon – fra tegning til ferdigstilt bygg

Fortløpende ta bilder underveis i 
prosessen og samtal om yrkesgruppene. 

Kanskje kan vi treffe noen?
Samtale-hva jobber foreldrene våre 

med?

Barnet kan ha med en leke i 
barnehagen. Vær konsekvent. Vi må 

lære å velge, og erfare at det settes 
grenser og regler som er like for alle. 

Barnehagen kan ikke ta ansvar for 
private leiker som barnet eventuelt 

måtte ha med seg.

Karneval med tema 
YRKER☺ Vi vil lage alt av 

kostymer til barna i 
barnehagen (dere trenger 
ikke tenke på noe i forhold 
til dette) vi blir enig med 
barna hva de vil være for 

så å klekke ut kule ideer til 
kostyme sammen. 





MARS

TEMA:
UTEMILJØ I NY 
BARNEHAGEN

Mål: hvordan legge til rette for å 
skape et variert og utfordrende 

bevegelsesmiljø, et rom for 
sanseopplevelser og kroppslig lek

Dette gjør vi: samtaler med barna 
hva de ønsker –hva syns de er gøy å 

leke med –hvordan skape variert 
utemiljø når det egentlig har vært 
en flat åker…Barna skal hele tiden 

være deltagende i prosessen og 
komme med sine ønsker.

FORUT - barneaksjon er et 
pedagogisk opplegg for 

barnehager, barneskoler og SFO, 
der barn i Norge lærer om barn i 
andre land. I år skal vi igjen “ta 

turen” til Sri Lanka, og høre 
hvordan det står til med Sivatas, 
som nå er blitt fem år, og familien 

hans. 
Vi skal snakke og høre om Sivatas 
og bli med på en rundreise i landet 

hans, det hele ender opp i en 
elefantparade i hovedstaden 

Colombo. Til slutt skal vi arrangere 
basar i Litjpurkafjøset hvor alle 
som ønsker kan komme å kjøpe 

lodd, kaffe, saft og kake -pengene 
vi får inn skal vi sende til Sivatas. 

Barn hjelper barn:)





APRIL

OMSORG, DANNING, LEIK OG LÆRING:

“arbeidet med omsorg, danning, leik, læring, sosial kompetanse og 
kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns 
allsidige utvikling” (rammeplan 01.08.17)

Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet i barnehagen. Omsorg skal 
komme til uttrykk når barn leker, lærer, i stell, måltid og påkledning. Barnet skal 
oppleve trygghet, trivsel og tilhørighet. 
Danning skal sette barnet i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over 
og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres 
vegne. Danning handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger sammen, 
gjennom dialog -hvor alle anerkjennes som selvstendige mennesker med følelser 
og tanker i en felles prosess.
Leik er ikke bare leik -leik er glede og lystbetont samtidig som den er barns 
viktigste arena for læring. Leik er læring, og barnehagens sentrale 
arbeidsmetode.
Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker. Barn lærer 
gjennom alt de opplever og erfarer. Det er viktig med bevisste voksne som 
forbilder.

TEMA:
UTEMILJØ I NY BARNEHAGEN

Mål: hvordan legge til rette for å skape 
et variert og utfordrende 

bevegelsesmiljø, et rom for 
sanseopplevelser og kroppslig lek

Dette gjør vi: samtaler med barna hva 
de ønsker –hva syns de er gøy å leke med 
–hvordan skape variert utemiljø når det 
egentlig har vært en flat åker…Barna 

skal hele tiden være deltagende i 
prosessen og komme med sine ønsker

Påske
Vi hører påskebudskapet -hva 
skjedde...Jesus døde på 
korset og sto opp fra de 
døde...går det an? vi undrer 
oss og filosoferer sammen 
med barna.
Rammeplan sier at personalet 
skal utforske og undre seg 
over eksistensielle, etiske, 
religiøse, livssynsmessige og 
filosofiske spørsmål sammen 
med barna.





MAIJa, vi elsker dette landet
som det stiger frem 

furet, værbitt over vannet, 
med de tusen hjem. 

Elsker,  elsker det å tenker 
på vår far og mor, 

og den saganatt som senker 
drømmer på vår jord 

og den saganatt som senker 
senker drømmer på vår jord.

TEMA: 

ARKITEKTUR
Mål: barna skal få uttrykke sin 

fantasi, kreativitet og skaperglede

Dette gjør vi: vi bruker 
forskjellige materialer –bygger og 
former ut fra fri fantasi –ser på 

fargesammensetninger, mønster og 
former





Takk!

takk for at jeg ble født i dette landet
som jeg bor, og takk for alle menneskene 

som da på meg tror.
takk for alle vennene gjennom mange år, 

takk for at du er der og for at du forstår.
takk for at jeg får velge hvilke tøy jeg vil 
ha, takk for at jeg er så heldig at jeg kan 

smile og le hver dag.
takk for at jeg ofte får lov å ha det gøy, 

jeg vil bare si deg at jeg er fornøyd.
takk for at ikke krigen herjer her i landet 
vårt, tusen takk for at jeg kan ha det så 

godt.
takk for at jeg ikke trenger kjempe så 
hardt for at jeg mat skal få, slik som 

dessverre veldig mange andre må.
takk for at nettopp du blir når mange andre 
går, takk for at du alltid ved min side står.
men mest av alt vil jeg si takk for at jeg 

kjenner deg, for det er trygt og godt å vite 
at du er glad i meg. 

takk for at du er deg, glem aldri at jeg er 
glad i deg.

TEMA: 
ARKITEKTUR

Mål: barna skal få uttrykke sin 
fantasi, kreativitet og skaperglede

Dette gjør vi: vi bruker 
forskjellige materialer –bygger og 
former ut fra fri fantasi –ser på 

fargesammensetninger, mønster og 
former

Omsorg er en forutsetning for 
barnas trygghet og trivsel, og 

for utvikling av empati og 
nestekjærlighet…i barnehagen 

skal alle barn oppleve å bli 
sett, forstått, respektert og 
få den hjelp og støtte de har 

behov for
-rammeplan-

JUNI





JULI

TEMA: 

FERIE
Mål: slappe av, få nye inntrykk, lade 
batterier, spise is, nyte SOLA, bade. 

Repeat.

BARNS MEDVIRKNING: 

Vi voksne må være tilstede - aktivt 
lyttende. Vi må kartlegge barnas interesser 
gjennom observasjon, ta barn på alvor. Barn 
og voksne er likeverdige. Vi må gjøre 
arbeidsoppgaver SAMMEN. Da er barna 
aktivt deltagende i sin egen 
barnehagehverdag. Se barnas behov 
framfor de planlagte planer for dagen. Gi 
barna tid til å høre, tenke, svare. Det er 
respekt og medvirkning. Medvirkning 
handler om å bli spurt, bli lyttet til, og 
akseptert som kompetent




