
 

TEMA 

Når vi starter med de aktuelle temaene vil dere få mer informasjon, gjennom månedsbrev på 

schoollink, ukeplaner og andre oppslag på døra i gangen. 

Slik situasjonen nå er med tanke på covid -19, må vi regne med at vi ikke får til å gjennomfør 

planer og tradisjoner slik vi har gjort før. Vi prøver i år å legge planer slik at de er 

gjennomførbare og må nok gjennom året også tenke litt nytt. 

 

Følgende tema vil vi ha hovedfokus på i ulike deler av året: 

Elg og rådyr. 

I år som i fjor har turgruppene fått navna Rådyrgruppa og Elggruppa. Gruppene får lære litt 

om sitt dyr gjennom året. Vi vil henge opp litt fakta om dyrene på galleriene på avdelinga, 

som vi har brukt i samlingsstund. Vi ser på bilder og evt filmer, leser bøker/historier og 

synger sanger om dyret vårt. Vi kommer også til å se etter spor av dyrene når vi er på tur.  

Vennskap og sosial kompetanse 

På starten av barnehageåret har vi ekstra fokus på hva som skal til for å skape og holde på 

vennskap. Vi vil bruke samlingsstunder til å snakke med barna om forskjellige emner som: 

samarbeid, å dele, å si unnskyld, å si ifra, å slippe andre inn i leken, vise omtenksomhet. 

 

Vi har materiell som vi bruker som utgangspunkt for dette arbeidet. Det inneholder 

kosedyrene kanin og pinnsvin som vi kan dramatisere med, bilder på plakat med forslag til 

samtale og undring, øvelser og aktivitet, og bøker med historier. 

Barn i andre land 

Vi vil i år som tidligere gjennomføre opplegget som FORUT lager for barnehager. De får 

kunnskap om et annet land og hvordan barna lever der. Opplegget inneholder film, tekst dans 

og musikk. Slik vil vi gi barna opplevelser, skape toleranse og interesser for andre kulturer. 

I år blir vi kjent med en jente som heter Nanah og som kommer fra Sierra Leone. Vi avslutter 

temaet med å invitere foreldre til aksjonsdag, der inntektene går til FORUT. Vi lager ulike 

produkter som vi selger til dere på aksjonsdagen. Med tanke på convid-19 så kommer vi i år 

til å arrangere denne aksjonsdagen ute ved gapahuken.  

Brannvern 

For å lære barna sikkerhet i forhold til brann skal vi ha brannøvelse i barnehagen på høsten og 

på våren. Vi har en brannvernuke, der vi skal ha brann og brannvern som tema. Vi har da en 

varslet og en uvarslet brannøvelse.  

 

 



Kristen tro 

Vi er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf og ønsker at kristen tro skal få en 

naturlig plass i hverdagen. Vi synger kristne bordvers foran hvert måltid. Vi lærer kristne 

sanger og bøker med bibelhistorier skal være tilgjengelig for barna. 

Fortellinger fra bibelen vil bli fortalt jevnlig i løpet av året. I stor grad vil vi følge kirkeåret 

når vi velger tema. Vi vil bruke dukker, flanellograf og andre virkemidler når vi forteller 

historiene i samlingsstundene. Barns undring og spørsmål er en viktig del av denne 

formidlinga, de tar vi tak i med respekt og interesse. 

Viser til hjemmesiden der det står mer om dette, og til aktivitetskalender for 2020-2021 

Reinsdyr hold og geite hold. 

Hvert år etter jul bruker vi ha et stortema over ca 2 måneder, der vi fordyper oss i et tema.  

I år har vi valgt å lære oss litt mere om reinsdyrshold først. De siste årene har vi feiret 

samenes nasjonaldag. Hver gang vi har feiret samenes nasjonaldag har barna vært veldig 

ivrige, og vi har tenkt at her er det tema for flere dager. Vi starter derfor stortemaperioden 

med å lære mere om samene og reinsdyrhold. Før vi avslutter med samenes nasjonaldag den 

6. februar. 

I år har Fredly fått geiter, de har vi vært mye på besøk til allerede. Nå skal vi også få være 

med å gi mat til dem i vinter. Vi har derfor bestemt oss for å fokusere på geiter i stortema. Vi 

vil lære mere om geiter. Vi vil finne historier og sanger om geiter som vi vil synge og lære 

oss. Vi vil ha temafest på Fredly slik vi bruker. Der vi kler oss ut og spiser god mat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


