
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÅRSPLAN 2020/2021  

Madsebakken 

barnehage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Madsebakken barnehage åpnet dørene i 2003, og eies av NAKUBA AS (NAtur-KUltur-

BArn) som også driver Hovdeplassen barnehage her i Kongsberg.  Vi er en 4 avdelings 

barnehage med ca. 75 barn. Barnehagen er medlem i Private Barnehagers Landsforbund 

(PBL) og følger deres tariff. Våre primære satsningsområder er arbeid med natur og kultur.  

Vi disponerer en 17 seters minibuss, og drar ofte avgårde på turer til nær og fjern. Vi har også 

en vedfyrt skogshytte ca. 15 minutters gange fra barnehagen. Hytta går under navnet 

«Stjernehytta» og brukes flittig alle årstider.  

Vi er nærmeste nabo til Madsebakken skole, og vi har et godt samarbeid i forbindelse med 

skolestart. 

 

 

Plan for barnehageåret 2020 - 2021 

 

 

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

det kommer en oversikt over vårt hovedfokus barnehageåret 2020/ 2021. Det vil i tillegg stå 

noe om ulike temaer under månedene.  

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

 

 

 

Dere kan nå oss på e-post: post@madsebakkenbarnehage.no og telefon: 32728588 

På www.madsebakkenbarnehage.no kan dere følge med på det som skjer i barnehagen. Besøk 

oss også på Facebook! 
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Grunnpilarene i Madsebakken 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 skal ha 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 på tilknytning, 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) 



 

Tidlig innsats 
 

Vi har satsningsområdet CoS som en naturlig forlengelse av Kongsberg kommunes 

kvalitetsutviklingsplan 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 Madsebakken 

barnehage innebærer at vi skal møte hvert barns individuelle behov. Ved hjelp av CoS har vi 

mulighet til å gi dem en best mulig start på livet, ut i fra egne forutsetninger og våre rammer 

som barnehage. I 2020/2021 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 egne 

følelser. 

Relasjonskompetente voksne 

Barna trenger relasjonskompetente 

voksne, som viser genuin interesse og 

omsorg for dem, bygger opp tillit, og 

skaper trygghet. «Barn og unge 

trenger voksne som er trygge og 

stabile, som er der uten forbehold og 

som klarer å favne dem som hele 

mennesker» (Ringereide & 

Thorkildsen, 2019). 

 

 

Alle barn skal oppleve 

tilstedeværende voksne som 

jobber kontinuerlig med å 

kunne se barnas behov for 

støtte i deres utforskning og 

som kan være til hjelp med 

deres følelsesregulering.  

 

Madsebakken barnehages pedagogisk grunnsyn: 
Barnehagehverdagen i Madsebakken 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. 



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 

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 skal føle trygghet slik 

at vennskap kan dannes og 

ivaretas. 

 

Vi som voksne er gode 

rollefigurer for barna, og 

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.  

  

Vi har trygge barn som 

opplever mestring, nærhet 

og livsglede i barnehagen. 

 

De voksne bygger gode 

relasjoner til barna, 

foreldrene og hverandre. 

 

 

Lek 

 

Gjennom leken kan barna utforske og 

leke ut samfunnsroller, normer og 

regler ved å late som om de er en 

annen enn seg selv. De kan utforske 

sine følelser og opplevelser på en 

Ved å tilrettelegge for lek 

bidrar vi til å skape gode 

vennskapsbånd og sørger for 

at alle har en lekekamerat. 

 



“trygg” måte. Barnet lærer seg de 

sosiale spillereglene på en arena som 

allerede er kjent og lærer seg å knytte 

vennskapsbånd og gode relasjoner. I 

leken får barnet en følelse av 

tilhørighet og en sosial tilknytning til 

andre. 

 

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 til 

spennende og aktiv lek barna 

imellom. 

 

I Madsebakken 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 

motgang og erfarer at man noen 

ganger må jobbe litt for å få til noe. 

 

Barna i Madsebakken 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. 

 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilvenning 
 

Tilvenning i Madsebakken barnehage tar den tiden det tar til alle er trygge. Både barn og 

foreldre. Vi sier minimum 3 dager der tilknytning og trygghet er det viktigste. Hvert barn får 

hver sin tilknytningsperson når de starter, som skal følge de den første tiden. De første dagene 

bruker tilknytningspersonen tid sammen med foreldrene får å se, lære og bli godt kjent med 

barnet. Når barnet er klar, overtar vi 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.  

 

 

Overgangen barnehage skole 
 

Bjørnegruppa har mange skoleforberedende aktiviteter i løpet av det siste barnehageåret, og 

med Madsebakken skole bare et steinkast unna så er det godt tilrettelagt for en god overgang. 

De aller fleste barna som går ut av barnehagen skal starte på Madsebakken skole, og de er da 

naturlig vår nærmeste samarbeidspartner i arbeidet for å etablere en god overgang mellom 

barnehage og skole.  

Sammen organiserer vi felles turer, besøksdager, og lignende i forkant av skolestart. Vi 

bestreber oss også på å følge opp barn som skal starte på andre skoler, med besøksdager og 

telefonsamtaler. 

I samarbeid med foreldrene sørger vi for at skolen får nødvendig informasjon om hvert enkelt 

barn. Vi informerer ikke skolene om enkeltbarn uten et skriftlig samtykke fra foreldre.  

Vi følger for øvrig Kongsberg kommunes plan for overgang barnehage skole – «Førsteklasses 

forberedt» Planen er tilgjengelig på Kongsberg kommunes nettsider under «barnehage». 

 

 

Pedagogisk dokumentasjon 
 

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

reflektere 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.  
 

 

Markering av de store høytidene 

 
I tråd med Rammeplan for barnehagers føringer, så markere vi de store religiøse høytidene i 

barnehagen. Vi presenterer da en sentral høytid fra Islam, Kristendom, Jødedommen, 

Hinduismen og Buddhismen. Herunder «Id» «Jul» «Hanukka» «Divali» og «Vesak» 

 

 

 

 
 



Trafikksikkerhet 
 

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

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

Trafikks «Naffen» som verktøy og metode.  

 

Vi benytter oss ikke av tilbudet om bybuss på grunn av manglende bilbelter, men vi har vår 

egen minibuss som vi drar på tur med. 

 

Praksisbarnehage 
 

Vi har partnerbarnehageavtale med Universitetet i Sør-Øst Norge, campus Notodden. Det 

betyr at vi to ganger i året får besøk av 2 til 4 barnehagelærerstudenter som har 

praksisperioder hos oss.  

 

 

Ferie i barnehagen 
 

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

er barna samlet i den ene barnehagen. Det vil alltid være kjente ansatte fra begge barnehager 

til stede, og både barn og foreldre informeres godt i forkant.  

Alle barn skal ha minimum 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret grunnet betalingsfri i juli. Vi 

oppfordrer til at alle barn har minimum 3 uker sammenhengende ferie i løpet av året. 

 

 

 

Bursdagsfeiring 
 

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

bursdagskappe, bursdagskrone, 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. 

Dersom noen foreldre ønsker å dele ut bursdagsinvitasjoner i barnehagen, skal dette skje 

enten til hele barnegruppen, eks; alle Revene, alle Bjørnene etc. eller til alle guttene eller 

jentene på den respektive gruppen barnet tilhører. 

 

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. 

 

 

 

 



Grunnet Koronapandemien er forholdene i barnehagen noe annerledes 

denne høsten. Regjering og helsemyndigheter har valgt at barnehager 

og skoler skal være i «gul beredskap». Dette innebærer at vi ikke kan 

leke og jobbe på tvers av aldersgrupper og garderober slik vi er vant 

til, noe som igjen fører til at vi dessverre ikke kan ha full åpningstid. 

Vår åpningstid under gul beredskap er fra kl. 07.30-16.00. Foreldre 

med samfunnskritisk funksjon har krav på utvidet åpningstid.  

Når vi er tilbake i «grønn beredskap» vil åpningstidene igjen være fra 

kl. 06.45-17.00. 

 

Litt om organiseringen vår 
  

Garderobene våre kalles” Fugleplass”, ”Stanga”, ”Bomstua” og ”Majorplassen”. Dette er 

gamle stedsnavn fra nærområdet. 

 

På Fugleplass, Stanga og Bomstua har vi aldersblandede garderober, hvor barn som er i 

alderen 3-6 år er sammen. 

Majorplassen er småbarnsavdelingen vår, og her oppholder 1 og 2 åringene seg. 

 

 

Grupper  
 

I gruppene våre møtes alle barna på samme alder i hele barnehagen.  

Bjørnene er født 2015, Revene er født 2016, Røyskattene er født 2017, Harene er født 2018 og 

Ekornene er født 2019.  

Hver tirsdag, onsdag og torsdag er det gruppetid fra ca. 09.30 til 14.30. Vi gjennomfører 

dagene i to økter. Den første fra 09.30 til lunsj, og den andre fra lunsjen er ferdig og frem til 

ca. 14.30. 

Bjørnene vil bruke noe av denne tiden til skoleforberedelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dagsrytmen i barnehagen 
 

 

 

06:45 

06:45-07:30 

07:30-08:45 

08.00-11.15 

 

09:30-10.00 

 

11.00-12:30 

 

12:30-17:00 

 

 

 

14:30-15:00 

17:00 

 

Barnehagen åpner 

Lek 

Frokost 

Aktiviteter/Frilek på 

gruppene 

Gruppene har 

samling 

Lunsj (Forskjellig 

tidspunkt etter alder) 

Gruppene 

fortsetter/Frilek 

hovedsakelig ute/ 

soving 

Fruktmåltid 

Barnehagen stenger 

 

Ekorn og Harer spiser lunsj ca. kl. 11.00 

 

Bjørner, Røyskatter og Rever spiser lunsj 

ca. kl. 11.30. 

 

 

UKESRYTME 

 

Mandag – Utedag.  

 

Tirsdag – Gruppetid 

 

Onsdag – Gruppetid 

 

Torsdag – Gruppetid 

 

Fredag – Garderobedag. Barn som deler 

garderobe har felles aktiviteter denne 

dagen. 

De store gruppene prioriterer å gå på 

tur. 

Småbarn har egne planer på fredager 



 

Personalet 2020/ 2021 
 

Georg Jensen daglig leder 

Stine Stueflotten pedagogisk leder 

Wenche Marie Steen pedagogisk leder (Permisjon til 

2.1.21) 

Randi Opedal pedagogisk leder  

Kristin Mørkved Sørensen pedagogisk leder 

Anita Holden Svendsen pedagogisk leder  

Lisbeth Scheller  pedagogisk leder  

Anne Steingrimsen konstituert pedagogisk leder 

Mai-Britt Hostvedt pedagogisk leder  

Ahmad Aw-Jama assistent  

Stanislava Nankova fagarbeider 

Meile Berg fagarbeider 

Lidia Johansen assistent 

Marghalery Kodamani fagarbeider 

Lill Haugen assistent  

Jenny Syrret assistent 

Joanna Lobacz kokk/ assistent 

Aida Huskovic fagarbeider 

Adriana Giurgiu assistent 

Wieslaw Lobacz vaktmester 

Jelena Konstantinova assistent/ vikar 

Archana Arun assistent/ vikar 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spesielle dager i Madsebakken barnehage 2020/ 2021 

14.08.2020 Planleggingsdag (barnehagen er stengt) 

10.09.2020 Foreldremøte 

Uke 38 Brannvernuke 

15.09.2020 Grillfest på Stjernehytta 

18.09.2020 Planleggingsdag (barnehagen er stengt) 

24.09.2020 Fotografering i barnehagen 

Uke 40 Høstferie 

Gi beskjed på MyKid om dere skal ha høstferie. 

23.10.2020 Divali 

22.10.2020 FN dagen (utgår som foreldrearr. grunnet Covid-19) 

27.11.2020 Adventsamling/ Gi beskjed om juleferie på MyKid 

04.12.2020 Adventsamling 

09.12.2020 Juleverksted 

11.12.2020 Luciafeiring/adventsamling 

15.12.2020 Nissefest (Med forbehold om smittevernsituasjon) 

17.12.2020 Barnas Julebord! 

18.12.2020 Hanukka/adventsamling 

24.12.2020 Barnehagen stengt 

31.12.2020 Barnehagen stengt 

04.01.2021 Planleggingsdag (barnehagen er stengt) 

05.02.2021 Samefolkets dag 

26.02.2021 Registrere påskefri i MyKid 

Uke 9 Vinterferie 

Gi beskjed på MyKid om dere skal ha vinterferie. 

24.03.2021 Påskefrokost 

26.03.2021 Pysjfest 

31.03.2021 Barnehagen er stengt 

06.04.2021 Planleggingsdag (barnehagen er stengt) 

09.04.2021 Vesak 

07.05.2021 Id 

14.05.2021 Planleggingsdag (barnehagen er stengt) 

Uke 19 Fokus på 17.mai 

04.06.2021 Bjørneovernatting 

09.06.2021 Sommerfest  

  

  

  

 
 

 

 

 

 



 

Årets måneder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I barnehageåret 2020/2021 vil vi til å legge vekt på ulike temaer i de ulike månedene.  

 

Månedens temaer kan dere lese mer om på de neste sidene. Detaljerte månedsplaner ligger på 

MyKid.                                                                                                            

 

Hvordan de ulike temaene blir arbeidet med vil være noe ulikt fra aldersgruppe til 

aldersgruppe fordi det blir lagt opp og tilpasset ut fra barnas alder, individuelle forutsetninger, 

interesser og behov. 

 

Når det gjelder barnehagens 7 fagområder; 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, og Nærmiljø og samfunn vil vi arbeide med disse kontinuerlig 

gjennom året, både i tilrettelagte aktiviteter og frilek.  



August 
 

Barnehageåret begynner i august med fokus på tilvenning, trygghet og CoS.  

 

CoS 
Trygghet oppstår når man blir forstått og tatt på alvor. Barn trenger voksne som er emosjonelt 

tilgjengelig, er oppmerksomme på barnets signaler og behov, og skaper en trygg tilknytning.  

 

«Barnets hjerne er en lampe, tilknytning er at kontakten settes i, og lampen tennes. Med en 

trygg og omsorgsfull voksen ved sin side «våkner» barnet og starter på sin langsomme 

erobring av verden». (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2015). 

 
 

September 
 

Månedens tema: 

Brannvern – Trafikksikkerhet - Eventyr 

 
I september jobber vi med brannvern og trafikksikkerhet som tema.  

Før og under brannvernuka vil vi at barna skal bli kjent med brannvern både i  

barnehagen og hjemme. Vi tester brannvarslere, brannslange, blir kjent med  

brannbamsen «Bjørnis» og lærer masse om brannvern i takt med barnas  

alder.  
 

Kongsberg kommune er en trafikksikker kommune og vi ønsker å fokusere ekstra på dette. 

Gjennom turer i nærmiljøet øver vi på å forstå trafikkbildet. Vi ser på hva man må passe 

ekstra på, som å se seg for, krysse veien, bruke fortau og fotgjengerfelt. Langs veien ser vi på 

de ulike skiltene i vårt nærområde.  

Barna skal bli kjent med Naffen som tar trafikk på alvor. Vi har eget materiale om Naffen 

som vi bruker i samlinger og aktiviteter. 

 

Rammeplanen for barnehager, (R 17) s. 22 sier at «barnehagen skal introdusere nye  

situasjoner, temaer og fenomener (…). Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal 

anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få 

undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt». 
 

På Hare og Ekorngruppa jobber vi med eventyr denne måneden. Denne måneden vil vi ta et 

dypdykk inn i eventyrenes verden. Vi vil gjennom bruk av språk-kofferterter dramatisere 

ulike eventyr ved bruk av konkreter. 

 

MÅL: 

 Barna skal få mulighet til å lære om hva brann er, tiltak for å forhindre brann og hva vi 

må gjøre hvis det begynner å brenne. 

 Barna skal få en innføring i trafikksikkerhet. 



 

Oktober og November  
 

 

Månedenes tema:  

Høst og Kroppen 
 

Nå har høsten kommet og vi utforsker de endringer som skjer i naturen. Bladene skifter farge, 

gresset dør og sola begynner å varme mindre. Dette er tiden for å høste inn grønnsaker før 

frosten og dyre- og fuglelivet gjør seg klar til den kalde årstiden. Vi bruker området rundt 

Stjernehytta vår til å følge med på endringene. 

 

Barnehagen har minibuss og den ønsker vi å bruke til å komme på lengre turer. Kongsberg er 

en by med mange historiske plasser og vi ønsker å besøke noen av disse. Vi vil også utforske 

nye områder som byr på motoriske utfordringer og innbyr til leik. 

 

Vi fortsetter med fokus på trafikksikkerhet. Nå med fokus på sikkerhet i bil og buss. Naffen 

vil følge oss også denne måneden.  

 
Vi ønsker at barna skal bli kjent med egen kropp, hvor grensene går i 

forhold til kroppskontakt og hva som kjennes greit ut for det enkelte 

barnet. 

Ved hjelp av boka: Jeg er meg! Min meg 

Via bilder, tekst og samtaler med barna. 

Via konkreter viser vi barna hvordan blodet går rundt i kroppen vår og 

hvordan skjelettet gjør at vi kan holde kroppen vår oppe. 

 

 
 

Rammeplanen for barnehager, (R 17) s.  sier at Gjennom arbeid med 

nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent 

med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.  
Og videre på s.50 Blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent 

med egne følelser 

 

MÅL: 

 Barna skal utforske og bli kjent med høsttegn og hva dyrene gjør før snøen kommer. 

 Barna skal bli kjent med grenser for egen kropp, og kroppens anatomi.  

 
 
 

 

 



Desember  

 

Månedens tema: 

Jul 
 

Desember er en måned med spente barn og høye forventninger, samtidig som det ofte er  

høye skuldre og høyt tempo hos de voksne.  

Vi i Madsebakken barnehage ønsker og gi barna i barnehagen en rolig måned med ekstra mye 

kos og moro. Vi tilrettelegger for flere aktiviteter rettet mot julehøytiden hvor prosessen er 

viktigere enn produktet, og barnas medbestemmelse blir lagt ekstra stor vekt på. 

 

I Rammeplanen for barnehager (R17) står det på s. 55 at «Barnehagen skal la barna få 

kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og 

erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi.» 

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna  

• får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon (…)  

• utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Januar og februar       
  
 

Månedenes tema:  

Vinter og verdensrommet 

 
Vi legger opp til ulike aktiviteter inne og ute med vinter som tema. Det vil bli avholdt en 

felles dag med vinteraktiviteter, opplegget vil tilpasses i forhold til vær og føreforhold. Fysisk 

aktivitet både ute og inne er av stor betydning for barns utvikling av motorikk og 

kroppsbeherskelse. 

 

Rammeplanen for barnehager (R 17) sier at barna skal få oppleve og utforske naturen og 

naturens mangfold. De skal få gode opplevelser med friluftsliv året rundt. Oppleve, utforske 

og eksperimentere med naturfenomener og fysiske lover.  

 

Vi skal også ta en ferd ut i verdensrommet! Vi skal sammen med barna ta en reise gjennom 

galaksen og undre oss over alt det magiske som finnes der ute.  

 

Vi skal presentere temaet verdensrommet og alt det spennende det innebærer. Vi vil løfte frem 

blant annet det visuelle med farger, former og størrelse, men også undre oss over det magiske 

og uforklarlige som sorte hull, de ufattelige store avstandene og begreper som «uendelig».  

 

Vi ønsker å så en spire av nysgjerrighet og undring og gi barna mulighet til å tenke ut egne 

svar der fakta ikke eksisterer enda.  

 

 

 

MÅL: 

 Gjennom arbeid med tema vinter skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære 

og skape.  

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

ulike underlag. 

 Personalet skal hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen og universet. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Mars  
 

Månedens tema: 

Påske 

 
Vi snakker om påske, og blir kjent med noen påsketradisjoner.  

Vi undrer oss sammen over det som er rundt oss. 

Det er påskefrokost i barnehagen. 

Vi skal markere og feire påske i barnehagen ved å lage påskepynt, få besøk av diakonen som 

forteller oss om den kristne tradisjonen rundt påske. 

 

 

Rammeplanen for barnehager (R17) s. 55 sier at «gjennom å samtale om og undre seg over 

eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barna få anledning til selv å formulere 

spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen legge grunnlaget for 

kritisk tenkning og dømmekraft. 

Personalet skal formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, 

erfaringer og tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer». 

 

 

MÅL: 

 Barna skal få kunnskap om hva påske er, og bli kjent med noen påsketradisjoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                
                    April 
 

 

 

Månedens tema: 

Vår    

 
Naturen gir rom for rike opplevelser og erfaringer i all slags vær. Vi skal bli oppmerksomme 

på at det skjer forandringer ute å oppleve at det spirer og gror.  

Vi skal gå på turer og se etter vårtegn, med fokus på plantelivet. Vi skal så frø i barnehagen 

og følge prosessen fra å så til og se det spirer og blir en plante.  

 

 

Det er mye spennende som skjer i naturen nå når det er vår. Trekkfuglene kommer tilbake fra 

varmere strøk og dette er noe vi ønsker at barna skal få bedre kjennskap til. Gjennom å 

samtale, ha samlingsstunder og dra ut i naturen for å oppdage skal barna få bedre kjennskap til 

de trekkfuglene som vender tilbake til vårt nærområde. Barna skal også få bedre kjennskap til 

hva fuglene spiser gjennom å lage fuglemat.  

 

 

Rammeplanen for barnehager (R 17) s. 11, 43 og 53 sier at «barna skal få naturopplevelser 

og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever 

tilhørighet til naturen. Personalet skal stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, 

søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting. Og de skal legge til rette for mangfoldige 

naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforskning og læring.» 

 

MÅL: 

 Barn og voksne observerer, eksperimenterer og undrer seg over forandringer i naturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Mai 
 

Månedens tema: 

Norge 

 
17. mai er Norges nasjonaldag og vi ønsker at barna skal bli kjent med hvorfor vi feirer denne 

dagen. Vi vil markere 17. mai i barnehagen med leker og 17. mai tog. 

Vi vil også lære om Norges styreform.  

 

Rammeplanen for barnehager (R 17) s. 21 sier at «barnehagen skal bidra til at barna kan 

forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet». Og at «barnehagen skal bidra 

til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur». 

 

 

MÅL: 

 Barna skal få kunnskap om Norges styreform 

 Barna skal bli kjent med 17. mai og hvorfor vi feirer dagen 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juni 
 

Månedens tema: 

Sommer 

 
Vi leker mye ute, går på oppdagelsesturer og ser hva sommeren har å by på.  

Barna har rett til å medvirke og påvirke ved at vi legger til rette for og oppmuntrer til at barna 

får komme med sine innspill i hverdagen.  

 

Dette vil vi gjøre på den måten at barna er delaktige i planleggingen, hva som skal skje, bidrar 

med sine synspunkter, og der vi voksne støtter opp om deres ønsker. 

 

Barnehageåret avsluttes med overnatting for Bjørnene. 

Dette er en fin måte å være sammen på og noe alle gleder seg til! 

 

 

Rammeplanen for barnehager (R 17) sier på s. 52 at «barnehagen skal legge til rette for at 

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

og gjøre erfaringer med teknologi og redskaper». 

 

MÅL: 

 Barna skal få ulike erfaringer med naturen og nærmiljøet. 

 

 

 

 
 

 

 
 


