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Plan for barnehageåret 2019 - 2020 
 

 

I årsplanen for Hovdeplassen barnehage innleder vi med litt om barnehagens grunnpilarer før 

det kommer en oversikt over vårt hovedfokus barnehageåret 2019/ 2020. Det vil i tillegg stå 

noe om ulike temaer under månedene.  

Datoer som er verd å merke seg finner dere på MyKid, i tillegge til en liste her i årsplanen. 

Mer om barnehagens pedagogiske innhold og hvordan vi jobber med det, finner dere i vår 

pedagogiske plan på nettsiden vår.  

 

 

 

 

Grunnpilarene i Hovdeplassen barnehage: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Circle of Security 

(Trygghetssirkelen) 
 

Gjennom kunnskapen vi har tilegnet oss om 

hva som skaper trygg tilknytning mellom 

barn og omsorgspersoner, ønsker vi å gi 

barna det erfaringsgrunnlaget de trenger for å 

lykkes senere i livet (psykologisk og 

emosjonell trygghet). 

 

CoS har en stor plass i vår virksomhet, og vi 

vil bruke trygghetssirkelen som et verktøy 

for å heve kvaliteten i barnehagen. 

 

CoS bygger på mange års forskning og viser 

oss hvordan de grunnleggende behovene 

våre henger sammen. Dette har gitt oss et 

arbeidsredskap som hjelper oss å se barnas 

behov tydeligere.  

 

Hendene symboliserer omsorgspersonen som 

er der som en trygg havn når barnet trenger 

trøst og påfyll, og som en trygg base når 

barnet skal ut på utforskning i verden.  

 

Trygghet oppstår når man blir forstått og tatt 

på alvor. At det å bli forstått av andre skaper 

en egen ro og trygghet inni oss, er noe alle 

mennesker kjenner seg igjen i, både store og 

små. (Powell, Cooper, Hoffman & Marvin, 

2015) 

Sosial kompetanse 
 

Sosial kompetanse handler om å kunne 

samhandle positivt med andre i ulike 

situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes 

og tilegnes av barn i samspill med 

hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i 

barns evne til å ta initiativ og til å 

opprettholde vennskap.  

 

Forståelse for sosiale forhold, prosesser og 

mestring av sosiale ferdigheter krever 

erfaring med, og deltakelse i fellesskapet. 

Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig 

gjennom handlinger og opplevelser. Dette 

skjer i alle situasjoner i løpet av dagen.  

 

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å 

være betydningsfulle for fellesskapet og å 

være i positivt samspill med barn og 

voksne. 

 (Kunnskapsdepartementet, 2017) 

 

Vi tar utgangspunkt i Kari Lamer sin måte å 

dele inn sosial kompetanse på: Empati og 

rolletaking, prososial adferd, selvkontroll, 

selvhevdelse og lek, glede og humor. 

(Lamer, 2010) 

I tillegg har vi med vennskap som et eget 

område, fordi vi mener dette er helt 

essensielt i barnehagen. 

 

 

 

 

 
Hovdeplassen barnehages pedagogisk grunnsyn: 

Barnehagehverdagen i Hovdeplassen preges av voksne som har gode 

kunnskaper om barns behov for støtte og tilknytning, og som ønsker å følge 

opp dette i alle situasjoner. Da må de voksne være større, sterkere, klokere 

og gode. 

Vi jobber med relasjoner, trygghet, humor og glede. Vi ser på lek som 

barns viktigste aktivitet med tanke på læring, språkutvikling og sosial 

kompetanse. 



Tidlig innsats 
 

Vi har satsningsområdene CoS og sosial kompetanse som er en naturlig forlengelse av 

Kongsberg kommunes kvalitetutviklingsplan sitt område, «Tidlig innsats». Tidlig innsats 

dreier seg om å utarbeide og implementere gode rutiner, spesielt rundt barn som trenger litt 

ekstra støtte. Dette er også et viktig verktøy til å se alle barn og deres behov generelt. Tidlig 

innsats i Hovdeplassen barnehage innebærer at vi skal møte hvert barns individuelle behov. 

Ved hjelp av CoS og sosial kompetanse har vi mulighet til å gi dem en best mulig start på 

livet, ut i fra egne forutsetninger og våre rammer som barnehage. 2019/2020 jobber vi med 

disse områdene: 

 

Tema Mål 

CoS Organisere følelser 

Barnet trenger hjelp til å forstå og bli 

kjent med sine egne følelser. Vi som 

omsorgspersoner må være der og dele 

opplevelsen, og hjelpe dem å håndtere 

det de føler. Gjennom ord, 

ansiktsuttrykk, bevegelser og berøring 

kan vi vise at vi er der sammen med 

barnet i følelsen. 

Alle voksne skal møte barns 

følelser med anerkjennelse 

og bekreftelse, og hjelpe 

barna med å regulere dem. 

Voksne som trygg havn og trygg 

base 

Gjennom de personlige målene alle de 

ansatte har satt seg, vil vi bli bedre på 

å være en trygg base og trygg havn 

for barna. 

Alle barn skal oppleve at de 

får støtte i sin utforskning og 

at de alltid kan komme til en 

voksen for påfyll. 

Sosial kompetanse Prososial atferd vil si å ha positive 

sosiale holdninger og handlinger. 

Disse er frivillige og har til hensikt å 

være nyttige for andre. Det kan være 

handlinger som å anerkjenne, dele, 

hjelpe, inkludere, vise omsorg etc.  

Barna skal hjelpe, dele med, 

vise omsorg for og inkludere 

andre. 

 

Vi som voksne veileder 

barna i deres møte med 

hverandre. 

Empati vil si barns evne til å sette seg 

inn i andres følelser og tanker, samt 

klare å sette ord på det.  

Barna skal bli kjent med 

hvordan vi kan hjelpe andre. 

 

Barna skal lære å gjenkjenne 

og sette ord på egne og 

andres følelser. De skal også 

veiledes slik at de blir bedre 

til å sette seg inn i hvordan 

andre har det. 

Vennskap Å være venner er å møtes i et forhold 

hvor den enkelte opplever seg som 

godtatt og verdsatt for den man er. 

Vennskap bidrar til en følelse av 

deltakelse og fellesskap som igjen 

bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre 

Barna skal føle trygghet slik 

at vennskap kan dannes og 

ivaretas. 

 

Vi som voksne er 

rollefigurer for barna, og 



en gruppe gir barn trygghet og sosial 

tilknytning. Opplevelser sammen med 

andre barn kan være veien inn i nye 

vennskap. Å etablere vennskap og 

opprettholde dem er en viktig faktor i 

sosialiseringsprosessen, og en 

forebyggende faktor mot uheldig og 

negativ utvikling. 

barna ser på hvordan vi er 

mot hverandre i ulike 

situasjoner. 

Psykisk helse Psykisk helse er å ha det bra, oppleve 

velvære, kunne realisere sine 

muligheter og kunne håndtere 

normale stressituasjoner i livet (May 

Britt Drugli). Det handler om å bevare 

livsgleden og skape mening i barns 

liv, og om å fjerne årsaker til negativt 

stress. På denne måten får barna 

mulighet til å oppleve ro i seg selv. 

Det krever at ansatte erkjenner 

hvilken enorm betydning deres 

væremåte og relasjonskompetanse har 

for barns livskvalitet, og at de handler 

deretter.  

  

Trygge barn som opplever 

mestring, nærhet og 

livsglede i barnehagen. 

 

De voksne må jobbe med å 

bygge gode relasjoner til 

barna. 

 

 

Lek 

 

Barn kan sette seg selv til side i leken, 

og prøve ut samfunnsroller, normer 

og regler ved å late som om de er en 

annen. Gjennom lek kan barn 

bearbeide egne følelser og 

opplevelser. Lek har en stor betydning 

for at barn utvikler 

vennskapsrelasjoner, følelse av 

tilhørighet og sosial tilknytning. 

 

 

Gjennom å tilrettelegge for 

lek skal vi bidra til at alle 

barna har en lekekamerat. 

 

Ved tilrettelegging, tid og 

rom vil vi sørge for at frilek 

(lek initiert og styrt av barna 

selv) får god plass i løpet av 

dagen. 

 

Vi har rom som inviterer 

barna til god lek. 

 

I Hovdeplassen finner du 

aktive voksne i lek både ute 

og inne. 

Forebygging mot 

mobbing 

I barnehagen har vi fokus på barnas 

styrker, slik at de lærer seg hva de kan 

og er gode på. Ved å ha fokus på 

styrker og suksesser får barna et 

positivt selvbilde. Det vi har mest 

fokus på, får vi mere av!  

 

Det er viktig at barna får erfare å ikke 

lykkes hver gang, for eksempel blir 

ikke tegningen alltid helt slik de 

ønsker. På den måten lærer de å takle 

Alle barna skal føle seg 

verdsatt, anerkjent og at de 

blir sett og hørt i hverdagen. 

 

Personalet skal støtte barna 

når de opplever motgang og 

motivere dem til å prøve 

igjen. 

 

De voksne skal være gode 

rollemodeller og vise og 



motgang og erfarer at man noen 

ganger må jobbe litt for å få til noe. 

 

Barna i Hovdeplassen barnehage skal 

få erfare å være i et miljø som er 

anerkjennende, hvor vi respekterer 

hverandre og får være oss selv, samt 

være endel av et fellesskap. 

 

I barnehagen skal vi arbeide for at 

ingen føler seg utenfor, at alle føler de 

blir hørt og sett på en positiv måte og 

at det er rom for å si ifra om det er 

noe man ikke liker eller ikke er 

fornøyd med. 

 

veilede barna i hvordan vi er 

mot hverandre og hvordan 

man prater til og om andre 

mennesker.  

 

De voksne skal motivere 

barna til å tørre å ytre 

meningene sine og stå for 

dem. De skal tørre å si ifra 

om de ser eller opplever 

utestengelse eller mobbing 

og selv stoppe og hjelpe 

barn som opplever dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rommene i barnehagen 
Ekorn 

Ekorn er der hvor de minste barna holder til. Her legges det til rette for lek og aktiviteter 

beregnet for barn fra 0 til ca. 2 år. 

Harer & Kaniner 

Harer & Kaniner består av 2-3 åringer. Hverdagen her er ganske lik hverdagen på Ekorn. 

Reverommet 

Dette er et rom for språk, lesing og lek med puslespill og andre spill. 

Gauperommet 

Dette rommet inneholder biler og bilbane, utkledningstøy. 

Her er det rom for lek i små grupper og små kroker uten innblanding. 

Ulverommet 

På dette rommet vil vi blant annet jobbe med konstruksjonsleker. Arbeidsformen styres både av 

frilek og tilrettelagte aktiviteter.  

Atelier 

Atelieret vil være en arena for formingsaktiviteter. Aktivitetene vil være både initiert av voksne 

og barn. Atelieret vil gi grunnlag for utvikling av finmotorikk, øye-hånd koordinasjon og 

blyantgrep.  

Gymmen 

Barn er fysisk aktive og uttrykker seg gjennom kroppen. Aktiviteter på gymmen vil spesielt gi 

grunnlag for utvikling av grovmotoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. 

Friluft 

Friluft benytter seg av turdestinasjoner i barnehagens nærmiljø. Dette skal være en arena hvor 

barn blir bedre kjent i nærområdet, og i Kongsberg generelt  

For oss er turen målet, ikke destinasjonen.   

 

”Regn er deilig og edderkopper er kule!” 

Akvariet 

Barnehagens vannlekerom 

Småkokker 

Her lager vi mat, blir kjent med ulike målenheter, dekker på bordet, osv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremtiden bygger ikke seg selv, 

det er fortiden som bygger fremtiden, 

og vi er fremtidens fortid. 

                                      

Tore Renberg 

 



Tilvenning 
 

Tilvenning i Hovdeplassen barnehage går over minimum 5 dager der tilknytning og trygghet 

er det viktigste. Det er foreldrene som gjør alt sammen med barna de første dagene, slik at vi i 

barnehagen får mulighet til å se og lære og bli kjent med barna før vi overtar bleieskift, 

legging, spising etc.  

Dette er med på å skape en trygghet for barna og foreldrene på at barna blir godt ivaretatt selv 

når foreldrene etterlater dem i barnehagen. Vi voksne skal i alle sammenhenger være større, 

sterkere, klokere og gode. 

I forkant av oppstart vil vi avholde et foreldremøte og det vil bli gjennomført 

oppstartssamtaler.   

 

Overgangen barnehage skole 
 

I tråd med «Førsteklasses forberedt. Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg 

kommune 2016 - 2021», jobber vi med skoleforberedende aktiviteter og oppgaver i 

Ulvegruppa gjennom hele året. Dette er oppgaver og aktiviteter som fremmer kunnskap som 

er nyttig for barna til skolestart. I planen står det at: «Alle barn i førskolealder i Kongsberg 

skal ha god og godt forberedt overgang fra barnehage til skole. Alle barn skal begynne på en 

skole som kjenner dem og som de kjenner igjen. Alle barn skal oppleve at det er helhet og 

sammenheng mellom barnehagen og skolen. Og, alle barn skal få videreført informasjon som 

gagner dem fra barnehage til skole».  

I Hovdeplassen barnehage betyr dette at vi i løpet av våren skal gjøre vårt beste for at alle 

barna skal bli kjent med skolen de skal begynne på, ved å besøke skolen, være sammen med 

1. klasse og om mulig, ha et samarbeid med fadderklassen. I samarbeid med foreldrene sørger 

vi for at skolen får nødvendig informasjon om hvert enkelt barn.  

 

 

Pedagogisk dokumentasjon 
 

Pedagogisk dokumentasjon er å synliggjøre de prosessene som foregår i barnehagen. For å 

reflektere kritisk og vurdere vår praksis bruker vi bilder, praksisfortellinger, observasjoner, 

tegninger og barnesamtaler. Materialet vil være utgangspunktet for å forstå og reflektere over 

barnas utvikling og læring. Pedagogisk dokumentasjon er viktig for at barnehagen skal være 

en lærende organisasjon. 
Ved bruk av kartleggingsverktøyet «Alle med» og den strukturerte ordlæringsmetoden «Å by 

barnet opp til dans», dokumenterer vi barnas utvikling og mestring. I samarbeid med 

foreldrene finner vi veien videre for hvert enkelt barn.  
 

Trafikksikkerhet 
 

Bevisste voksne i barnehagen går foran som gode rollemodeller når det gjelder 

trafikksikkerhet. Vi lærer barna gode rutiner og holdninger ute i trafikken. 

 

 

Ferie i barnehagen 
 

Hovdeplassen og Madsebakken barnehage rullerer på å ha sommerstengt i noen uker i juli. 

Det vil alltid være kjente ansatte fra begge barnehager til stede, og både barn og foreldre 

informeres godt i forkant.  



Bursdagsfeiring 
 

Bursdagsfeiring i Hovdeplassen skjer hovedsakelig under lunsjen. Da får barnet på seg en 

bursdagskappe, spiser av et eget bursdagsservice og vi synger bursdagssang og skyter opp 

«raketter». Det blir ikke servert noe ekstra ved bursdager, det viktigste er fokuset på barnet og 

at det er barnets dag. 

 

Samarbeidsutvalget 

 

Samarbeidsutvalget i barnehagen består av: 

To representanter for foreldrene, som velges på foreldrerådsmøtet i september. 

To representanter for de ansatte, som velges på personalmøtet i august. 

En representant for eier. 

Daglig leder i barnehagen. 

 

Dere kan nå oss på e-post: post@hovdeplassenbarnehage.no og telefon: 40 00 07 78 

På www.hovdeplassenbarnehage.no kan dere følge med på det som skjer i barnehagen 
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Dagsrytmen i barnehagen 
 

 

 

06:45 

07:00-08:15 

07:30-09:15 

09.15-09.30 

09:30-10:45/ 11:30 

10:45/ 11:30 

12:00-17:00 

 

14:00-15:00 

17:00 

 

Barnehagen åpner 

Frokost 

Rolig lek  

Knekkebrødmåltid 

Aldersgrupper/ Tur 

Lunsj 

Frilek hovedsakelig ute/ 

soving 

Fruktmåltid 

Barnehagen stenger 

 

Ekorn og Harer spiser lunsj kl. 10.45 

 

Rever, Gauper og Ulver spiser lunsj kl. 11.30. 

 

 

 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag er det 

aldersgruppe baser for alle barna.  

 

Tirsdag er turdag/ utedag for Harer, Rever, 

Gauper og Ulver. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Personalet 2019/ 2020 
 

Wenche Th. Cranner daglig leder 

Aksel Heyerdahl pedagogisk leder 

Alzira (Ziza) Berg pedagogisk leder 

Benny Therese F. Doss pedagogisk leder  

Joakim Andreas Mikalsen pedagogisk leder  

Kristine Hedenstad  pedagogisk leder 

Kristin Bern Haga pedagogisk leder 

Karita Falleth pedagog 

Adriana Giurgiu assistent/ vikar 

Ahmad Aw-Jama assistent  

Aiste Zvageniene assistent (permisjon) 

Anne E. Jensen assistent 

Caroline Frodahl assistent 

Ellen Sundt assistent 

Grete Svendsen assistent  

Halldis Lie assistent 

Hemalatha (Hema) 

Dhamodaran 

assistent/ vikar 

Kathrine Åshammer lærling 

May Elin Bye assistent 

Regine Skogmo Grøtte vikar 

Susanne S. Stordalen lærling 

Vanessa P. Aanekre assistent 

Wan Ringstad fagarbeider 

Wieslaw Lobacz fagarbeider 

  

Kari-Anne Tverborgvik kjøkkenassistent/ fagarbeider 

  

Mona Ledum daglig leder i Nakuba AS 
 

 

 

 

 

 

 



Spesielle dager i Hovdeplassen barnehage 2019/ 2020 

15.08.2019 Barnehagen stenger kl. 15.00 

På grunn av at hele personalet skal rekke et fly 

16.08.2019 Planleggingsdag 

10.09.2019 Foreldremøte 

13.09.2019 Planleggingsdag 

Uke 38 Brannvernuke 

Uke 40 Høstferie 

Gi beskjed på MyKid om dere skal ha høstferie. 

10.10.2019 Verdensdagen for psykiske helse 

24.10.2019 FN dagen 

12.11.2019 Foreldrekaffe hos Ekorn 

13.11.2019 Foreldrekaffe hos Harer og Kaniner 

14.11.2019 Foreldrekaffe hos Rever 

19.11.2019 Foreldrekaffe hos Gauper 

21.11.2019 Foreldrekaffe hos Ulver 

22.11.2019 Gi beskjed om juleferie på MyKid 

03.12.2019 Nissefest 

13.12.2019 Luciafeiring (hovedsakelig for Ulvene med foreldre) 

19.12.2019 Julebord 

24.12.2019 Barnehagen stengt 

31.12.2019 Barnehagen stengt 

02.01.2020 Planleggingsdag 

17.01.2020 Sydendag 

Uke 6 Vinteraktivitetsuke 

14.02.2020 Markenskappleik 

18.02.2020 Hovdeplassenmarken 

20.02.2020 Sangskattekistakonsert (hovedsakelig for Ulvene med foreldre) 

Uke 9 Vinterferie 

Gi beskjed på MyKid om dere skal ha vinterferie. 

12.03.2020 Barnehagedagen 

31.03.2020 Påskefrokost 

02.04.2020 Pysjfest 

03.04.2020 Gi beskjed om sommerferie på MyKid 

08.04.2020 Barnehagen er stengt 

14.04.2020 Planleggingsdag (denne kan bli endret) 

15.05.2020 Vi markerer Norges nasjonaldag 

22.05.2020 Planleggingsdag 

28.05.2020 Slottsball 

03.06.2020 Førskoledag for Ulvene 

04.06.2020 Ulveovernatting? 

09.06.2020 Tour de Hovdeplassen 

10.06.2020 Ulvene besøker brannstasjonen 

11.06.2020 Sommerfest for alle, med avslutning for de som slutter i barnehagen 



 
 

 

 

 

 

 

Årets måneder: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



August 
 

COS 
Trygghet oppstår når man blir forstått og tatt på alvor. Når vi skal hjelpe barn til å føle seg  

trygge, må vi være oppmerksomme på hva de føler og hva de trenger. Barn trenger  

å bli forstått innenfra. (Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Guro Øiestad)  

 

Månedens sang 

Morn, morn, morn 

Jeg kjenner det i magen… 

Månedens rim/regle: 

Epler og pærer 

 

 
September 
 

Månedens fagområde: 

Kropp, bevegelse, mat og helse  

 
I småbarnsalderen lærer barn seg grunnleggende motoriske  

ferdigheter og kroppsbeherskelse. De uttrykker seg ved hjelp av kroppen og lærer  

verden å kjenne gjennom sanseinntrykk.  

 

Fysisk aktivitet både ute og inne er av stor betydning når barn skal utvikle motorikk og 

kroppsbeherskelse.  

Sunt kosthold og variasjon i fysisk aktivitet, legger grunnlaget for en sunn kropp.  

 

Barna skal oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mental og sosial velvære og 

fysisk og psykisk helse (Rammeplan 2017) 

 

MÅL: 

 Barna skal få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til 

måltid. 

 

Månedens sanger: 

Vasker hender sangen. 

110 sangen.  

Dampbåten.  

Månedens rim/regle: 

Hoppe, sa gåsa 
 

 



Oktober 
 

Månedens fagområde: 

Etikk, religion og filosofi  

 
I Hovdeplassen ønsker vi at barna skal respektere og reflektere over  

hvordan vi behandler hverandre, og det som er rundt oss.  

Dette innebærer respekt for blant annet menneskeverd, naturen, åndsfrihet,  

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.  

Disse verdiene kommer til uttrykk i alle religioner, livssyn og i menneskerettighetene.  

 

Å filosofere og undre seg handler om å utforske verden. Det er grunnleggende for å skape ny 

kunnskap og forståelse for egen og andres tenkning og situasjon. 

 

MÅL: 

 Barna skal utvikle interesse og respekt for hverandre og forstå verdien av likheter og 

ulikheter i et fellesskap. 

Månedens sanger: 

Skal vi være venner. 

Morgendagens søsken.  

Månedens rim/regle: 

Plaske, plaske søle 

Vennevers  
November 
 

Månedens fagområde: 

Kommunikasjon, språk og tekst  
 

Språkstimulering på et tidlig tidspunkt, gjennom varierte erfaringer, samtaler om opplevelser, 

tanker og følelser gjør at barn utvikler et rikt språk med mange begrep. 

Sanger, bøker, eventyr og rim og regler utgjør en viktig del av barnekulturen. 

Ved aktiv bruk bidrar dette til at barna utvikler både språk, begrepsforståelse og 

kommunikasjonsferdigheter.  

 

Samtaler, tekstskaping og undring er med på å gjøre barna i stand til å bruke språket og sette 

begrepene inn i ulike sammenhenger. 

 

MÅL: 

 Barna leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord. 

Månedens sanger: 

Gubben Lurvelegg 

Ro ro til fiskeskjær. 

Månedens rim/regle: 

Hvem banker? sa Per Anker 

 



 

 

 

 

 

 

 
Desember 

 

Månedens fagområde: 

Etikk, religion og filosofi 

 
I Hovdeplassen ønsker vi at barna skal respektere og reflektere over hvordan vi behandler 

hverandre, og det som er rundt oss.  

Dette innebærer respekt for blant annet menneskeverd, naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, 

tilgivelse, likeverd og solidaritet.  

Disse verdiene kommer til uttrykk i alle religioner, livssyn og i menneskerettighetene.  

 

Å filosofere og undre seg handler om å utforske verden. Det er grunnleggende for å skape ny 

kunnskap og forståelse for egen og andres tenkning og situasjon. 

 
MÅL: 

 Barna skal få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen 

 

Månedens sanger:  

På låven sitter nissen 

Musevisa 

Jul med din glede 

Santa Lucia 

Julenissens bjeller 

Tenn lys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Januar         
 

Månedens fagområde: 

Kropp, bevegelse, mat og helse  

 
I småbarnsalderen lærer barn seg grunnleggende motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse.  

De uttrykker seg ved hjelp av kroppen og lærer verden å kjenne gjennom sanseinntrykk.  

 

Fysisk aktivitet både ute og inne er av stor betydning når barn skal utvikle motorikk og 

kroppsbeherskelse.  

 

Sunt kosthold og variasjon i fysisk aktivitet, legger grunnlaget for en sunn kropp.  

Barna skal oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mental og sosial velvære og 

fysisk og psykisk helse (Rammeplanen 2017) 

 

MÅL: 

 Barna skal oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne 

og ute, året rundt. 

Månedens sanger: 

Snøgubber.  

Månedens rim/regle: 

Nå snør det så det monner 

 

Februar 
 

Månedens fagområde: 

Nærmiljø og samfunn 

 
Barns medvirkning i barnehagen er første skritt på veien til deltakelse i et demokratisk 

samfunn.  

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet.  

Gjennom kjennskap til og kunnskap om seg selv og nærmiljøet, utvikles barnas identitet og 

tilhørighet.  

 

Barnehagen bidrar til at barna får gode muligheter til å bli selvstendige og utforskende 

individer, med anledning til å påvirke sin egen hverdag. 

 

MÅL: 

 Barna skal bli kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner 

Månedens sang: 

Det snør, det snør.  

Kongsbergsangen                            

Månedens rim/regle: 

Snøen faller 



 

Mars 
 

Månedens fagområde: 

Kunst, kultur og kreativitet  

 
Gjennom erfaringer med kunst og kultur, vil barna få et mangfold av muligheter for sansing, 

opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning, undring og kommunikasjon.  

Barnehagens merkedager er forankret i lokal eller nasjonal kulturtradisjon, for eksempel 

Hovdeplassen marken, Hovdeplassen NM og Slottsball.  

 

MÅL: 

 Barna bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg 

estetisk 

 

Månedens sanger: 

En liten kylling 

Seks små ender 

Maler i farger 

Månedens rim/regle: 

1234567 reven var en hønsetyv 

To små ting, de blir et par 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                April 
 

Månedens fagområde: 

Natur, miljø og teknologi  

 
Naturen gir rom for rike opplevelser og erfaringer i all slags vær. Den gir oss 

skjønnhetsopplevelser og mulighet til forståelse for planter og dyr, landskap og årstider.  

 

Rammeplanen for barnehager (R 17) sier at «Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme 

forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk 

mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få 

et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som en arena for lek og læring,… at 

barna skal forbli nysgjerrige på naturvitenskaplige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen 

og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper» 

 

MÅL: 

 Barna skal få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av naturen og 

utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen 

Månedens sanger: 

En liten kylling 

Seks små ender 

Gul og fin som sola det er jeg  

Månedens rim/regle: 

Lille Trille/Humpty Dumpty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Mai 
 

Månedens fagområde: 

Antall, rom og form 

 
I Hovdeplassen har vi et ønske om å utforske matematikk med kropp, språk og sanser. Barn er 

på jakt etter sammenhenger ved å være opptatt av tall, telling, rom, form og systematisering.  

Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske 

kompetanse, i tillegg skal barna stimuleres til undring, nysgjerrighet og motivasjon for 

problemløsning.  

 

Barns erfaring med plassering og orientering, gir dem muligheten til å utvikle sine evner til 

lokalisering og logisk tenkning.  

 

MÅL: 

 Barna leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike 

måter å uttrykke dette på 

 

Månedens sang:  

Dirridam 

Min hatt, den har tre kanter 

Ja vi elsker 

Norge i rødt, hvitt og blått.  

Månedens rim/regler: 

Heia Henrik Wergeland 

Geitekillingen som kunne telle til 10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Juni 
 

Månedens fagområde: 

Natur, miljø og teknologi  

 
Naturen gir rom for rike opplevelser og erfaringer i all slags vær. Den gir oss 

skjønnhetsopplevelser og mulighet til forståelse for planter og dyr, landskap og årstider.  

 

Rammeplanen for barnehager (R 17) sier at  

«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas 

vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig 

utvikling. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser 

og få oppleve naturen som en arena for lek og læring,… at barna skal forbli nysgjerrige på 

naturvitenskaplige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av 

teknologi og redskaper» 

 

MÅL: 

 Barna skal få oppleve å utforske naturen og naturens mangfold. 

 

Månedens sanger: 

Jeg gikk en tur på stien  

Soltrall 

En sommertur til Bom bom bom 

En kort og en lang 

Månedens rim/regler: 

Bake,bake kake 

 

 
 

 

 


