
Aktivitetsplan for Viggja barnehage 2017/2018
Måned Tema/innhold Aktiviteter Rammeplanen 

HØST

August
September
Oktober
November

Oppstart av nytt barnehageår:
• Tilvenning/relasjonsbygging
• Vennskap

Årstiden – Høst. 
Følge barnas undring over de 
endringer som skjer i naturen

Oppstart av:
• Skolestarterklubb

• Nordlysgruppa (2014/2015)
Regnbuegruppa (2012/2013)

Brannvernuke Uke 38

Forut Barneaksjon

Forberedelse til Vinterkulturuka

Samlingsstunder med fokus på 
vennskap, sanger, fortellinger.
Lekegrupper.

Sanger/dikt/formingsaktiviteter/
turer tilknyttet barnas initiativ til 
temaet.

Arbeidsboka «Trampoline» 
Sosialt samspill. Praktiske 
oppgaver bygget videre på teori.

Turer i nærområdet
Gymsal – fysisk fostring

Besøke Brannstasjonen. 
Brannvernopplæring gjennom Eldar 
& Vanja

Sanger, film, fortellinger og 
formingsaktiviteter.

Film/bilder av dagliglivet i 
barnehagen

Barnehagen skal ivareta barnas behov 
for lek
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 ivareta barnas behov 
for omsorg
Personalet skal legge til rette for at barna 
kan knytte seg til personalet og til 
hverandre og sørge for at alle barn 
opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i 
barnehagen
Barnehagen skal fremme læring
Personalet skal være oppmerksomme på 
barnas interesser og engasjement og 
legge til rette for læring i ulike 
situasjoner og aktiviteter
Mangfold og gjensidig respekt
Barnehagen skal fremme respekt for 
menneskeverdet ved å synliggjøre, 
verdsette og fremme mangfold og 
gjensidig respekt. Barna skal få oppleve 
at det finnes mange måter å tenke, 
handle og leve på.



Måned Tema/innhold Aktiviteter Rammeplanen 

VINTER

Desember
Januar
Februar

Årstiden – Vinter
Følge barnas undring over de 
endringer som skjer i naturen.

Advent og markering av høytiden 
JUL

Introdusere tema: «I gamle dager»:
• Jul i gamle dager
• Mattradisjoner
• Levesett
- Et gjennomgangstema fram til 
sommeren

Vinterkulturuka i uke 5.

Formidle julas budskap:
Samlingsstunder med 
fortellinger, hørespill, sanger, 
formingsaktiviteter og turer
tilknyttet barnas initiativ til 
temaet.  

• Skolestarterne besøker Børsa 
Kirke

• Tur til Øya gård med 
Regnbuegruppa

• Lucia – hele gruppa
• Låvebesøk med grøt til nissen 

- hele gruppa

Historiefortellinger, bruk av 
nærmiljøets ressurser om 
temaet. 

Samarbeid mellom kommunen, 
barnehagen og Fau: 
Kulturkveld.

Etikk, religion og filosofi
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.

Nærmiljø og samfunn
Gjennom utforsking, opplevelser og 
erfaringer skal barnehagen bidra til å 
gjøre barna kjent med eget nærmiljø, 
samfunnet og verden.
Personalet skal gi barna forståelse av at 
samfunnet er i endring, og at de inngår 
i en historisk, nåtidig og fremtidig 
sammenheng



Måned Tema/innhold Aktiviteter Rammeplanen 

VÅR

Mars
April
Mai

Årstiden – Vår. 
Følge barnas undring over de 
endringer som skjer i naturen

Markere høytiden Påske

Nasjonaldagen 17. mai

«I gamle dager» : 
• Norge som eget land
• 2. verdenskrig
• Jordbruk/levesett

Overgangen barnehage - skole

Sanger/dikt/formingsaktiviteter/
turer tilknyttet barnas initiativ til 
temaet.

Formidle påskas budskap, samt andre 
tema tilknyttet påska.

Skolestarterne:
• skrivedans
• Skolestarterne skal få delta på 

turer med faddere og årets 1. 
klassinger

• Overføringssamtale med skolen

Demokrati
Gjennom å delta i barnehagens 
fellesskap skal barna få mulighet til å 
utvikle forståelse for samfunnet og den 
verden de er en del av. Barnehagen skal 
fremme demokrati og være et 
inkluderende fellesskap der alle får 
anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. 

Overgangen mellom barnehage og skole
Barnehagen skal bidra til at barna kan 
avslutte barnehagetiden på en god måte 
og møte skolen med nysgjerrighet og tro 
på egne evner. Barna skal få bli kjent 
med hva som skjer i skolen og 
skolefritidsordningen..



Måned Tema/innhold Aktiviteter Rammeplanen 

SOMMER

Juni
Juli
August
(oppstart 
nytt 
barnehage
år)

Årstiden – Sommer
Følge barnas undring over de 
endringer som skjer i naturen.

«I gamle dager»:
• Avslutning av prosjektet

Uteuke.

Sanger/dikt/formingsaktiviteter/tu
rer tilknyttet barnas initiativ til 
temaet.

Markeringer av barnehageåret:
• Skolestartere på tur 
• Fellestur med hele gruppa
• Sommerfest

Ulike aktiviteter, lage mat ute, 
turer og opplevelser.

Livsmestring og helse
Barnehagen skal være en arena for daglig 
fysisk aktivitet og fremme barnas 
bevegelsesglede og motoriske utvikling
Bærekraftig utvikling
Barnehagen skal legge grunnlag for 
barnas evne til å tenke kritisk, handle 
etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre 
erfaringer med å gi omsorg og ta vare på 
omgivelsene og naturen

Barnehagen skal fremme vennskap og 
fellesskap
Sosial kompetanse er en forutsetning for 
å fungere godt sammen med andre og 
omfatter ferdigheter, kunnskaper og 
holdninger som utvikles gjennom sosialt 
samspill. I barnehagen skal alle barn 
kunne erfare å være betydningsfulle for 
fellesskapet og å være i positivt samspill 
med barn og voksne.

Barnehagens fagområder vil falle 
naturlig inn i alle tema og aktiviteter

Barnehagens verdigrunnlag: Barndommen 
har egenverdi og barnehagen skal ha en 
helhetlig tilnærming til barnets utvikling.
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