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1.0 Innledning 

Hei og velkommen til nytt barnehageår i Trollbakken barnehage. 
 

Årsplanen er utarbeidet av lederteamet i barnehagen i samarbeid 
med de øvrige ansatte. Den er godkjent av Samarbeidsutvalget og 
vedtatt august 2017. 
 
Årsplanen bygger på Tromsøya Nord barnehagers Virksomhetsplan 

2017-2020 og Kvalitetsutviklingsplan for barnehager i Tromsø 2017-

2020 «Sammen for en framtidsrettet barnehage». 

Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet og en informasjon til 

foresatte, eiere og nærmiljø.   

 

Trollbakken barnehage ligger rett ovenfor Tromsø sentrum. 
Barnehagen har et stort og oversiktlig uteområde, med akebakker om 
vinteren og et utfordrende terreng for små barneføtter om sommeren. 
Det er kort vei til populære turområder som Prestvannet og Bak-Olsen, 
samt sentrum med de muligheter som finnes der. 
 
Trollbakken barnehage er en av 5 barnehager i enheten Tromsøya 
Nord barnehager. Enheten består av Trollbakken, Kvamstykket, 
Gyllenvang, Stakkevollan og Varden. 
 
Trollbakken har to avdelinger, med til sammen 27 plasser. 
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1.1 Informasjon og samarbeid 

Det er Lov om barnehager og forskrift til loven, Rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver, som gir retningslinjer og setter 
rammer for foreldresamarbeidet. I formålsparagrafen står det slik; 
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som 
grunnlag for allsidig utvikling». 
 
Foreldre og barnehagepersonell har et felles ansvar for barnets trivsel 

og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må 

bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Vi ønsker at barna skal oppleve 

trygghet og sammenheng mellom livet i og utenfor barnehagen.  

 

Daglig kontakt og dialog mellom foreldre og personal er en 

forutsetning for at personalet skal kunne gjøre en god jobb i forhold til 

det enkelte barn.  

 

Mål for foreldresamarbeid: 

▪ Møte foreldre med åpenhet og respekt 

▪ Skape tillit og god kontakt 

▪ Rutiner som sikrer kontakt med foreldrene til alle barna 

▪ Gi alle foreldre/foresatte likeverdige samarbeidsmuligheter  

▪ Brukerundersøkelser hver november 

 

Rutiner for informasjon mellom barnehage og hjem: 

▪ Tromsøya Nord barnehagers virksomhetsplan og barnehagens 

årsplan sendes ut på epost. 

▪ Startsamtale innen 1. uke.   

▪ Daglig dialog mellom foresatte og ansatte når barnet leveres og 

hentes. Barnehagen skal gi nødvendig informasjon om barnets 

opplevelser i løpet av barnehagedagen. 
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▪ Månedsplan leveres ut innen 05. i mnd. 

▪ Daglig informasjon «dagen i dag» med oversikt på personal som 

har vært til stede, pedagogisk tilbud og annet som barna har 

vært opptatt av. 

▪ Minimum 2 foreldresamtaler i året. Vi bruker tolk ved behov. 

▪ Referat fra foreldreråd, foreldremøter og SU sendes til alle. 

▪ Oppslag på oppslagstavle eller dør. 

▪ Skriftlig informasjon sendes ut ved e-post. 

▪ Det inviteres til foreldrekaffe, foreldrefrokost og andre 

arrangementer. 

▪ Nye foreldre og barn inviteres til «bli-kjent-dag» før de 

begynner i barnehagen. 

 

Forventninger til foreldre/foresatte  

▪ Barnehagens åpningstider overholdes. Barnehagen åpner  

▪ kl. 07.30, og stenger kl.16.30. 

▪ Planer og oppslag blir lest og fulgt opp. 

▪ Beskjed dersom barnet skal hentes av andre enn foreldrene. 

▪ Barnet følges inn på avdelingen, og la personalet få vite at 

barnet er kommet. Si også i fra når barnet er hentet. 

▪ Beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen (syk eller 

fridag), eller om barnet kommer etter kl.09.30. 

▪ Informer personalet om familieforhold, situasjoner, opplevelser 

eller begivenheter som er av betydning for barnet. 
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1.2 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

Barnehageloven § 4:   
«For å sikre et godt samarbeid mellom barnas hjem, skal hver 
barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.   
Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barn i barnehagen. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte slik at alle 
gruppene er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget 
ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre 
gruppene.»  
   

SU har møter minimum to ganger i året og består av 2 foreldre, 2 
ansatte og fagleder. Valg av representanter skjer på høsten. 

 

1.3 Personal 

Pedagogisk leder 100 %  Pedagogisk leder 100 %  

Assistent 100 %  Fagarbeider 100 %  

Assistent 100% Fagarbeider 100 %  

 

I tillegg 50% fastvikar, 80% spesialpedagog og 80% fagleder 

 

 

 

 

 

 

Barnehagens åpningstid: 07.30-16.30 
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1.4 Medvirkning 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette 

for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på 

barnehagens virksomhet, jf. Barnehageloven §§ 1 og 3, Grunnloven § 

104 og FNs barnekonvensjon art.12 nr.1. Barnehagen skal legge til 

rette for medvirkning ut fra barnas alder, forutsetninger og behov. 

Barnas synspunkt tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet.  

 

Slik skal det jobbes med medvirkning i Trollbakken barnehage: 

 

▪ Barna får mulighet til å uttrykke sitt syn på 

barnehagehverdagen. De ansatte må lytte og følge opp der 

det er hensiktsmessig. 

▪ De eldste barna er med på å planlegge, gjennomføre og 

evaluere aktiviteter/turer og arrangement. 

▪ Vi lytter og tolker barnas blikk, mimikk, uttrykk, handlinger, 

ord og lyder. 

▪ Barna er med på å planlegge tradisjoner og merkedager. 

▪ Vi legger til rette for lek og aktiviteter ut fra barnas 

interesser og oppfordringer. 

▪ Vi har to planlagte barnesamtaler i løpet av året med hvert 

barn på Lykketrollan, samt i grupper. Eventuelle tiltak og 

oppfølging i etterkant.  

▪ Barna er med på å gjennomføre daglige arbeidsoppgaver, 

slik som å tilberede mat, dekke bord, lage meny. 
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2.0 Utviklingsområder 

 I tråd med Kvalitetsplanen og virksomhetsplanen for Tromsøya Nord 
barnehager er det er to områder vi skal ha fokus på dette året: 
 

1. Språk og språkarbeid 
2. God helsemessig utvikling 

2.1 Språk og språkarbeid 

Barnehagen skal legge til rette for et godt og systematisk arbeid med 

barns språkutvikling. Barns språkutvikling er grunnleggende for barns 

læring og utvikling. Språket er både et kommunikasjonsmiddel, 

redskap for tenkning og refleksjon, samt uttrykk for følelser og 

opplevelser (Kvalitetsutviklingsplanen 2017-20).  

 

Slik skal det jobbes med språk i Trollbakken barnehage:  

▪ Vi støtter språkutviklingen hos alle barn, jobber for å forbygge 
språkvansker og setter inn tidlige tiltak. Vi skal fange opp og 
støtte barn med forsinket språkutvikling eller har andre 
utfordringer med kommunikasjon. Vi benytter systematisk 
observasjon og samarbeider med foresatte.  

▪ Vi inviterer barna til samtaler gjennom hele barnehagedagen, 
under måltid, i lek, stell etc. Vi stiller spørsmål, benevner, setter 

1. Vi skal fremme barnas kommunikasjon og språklige 
kompetanse. 

2. Vi skal fremme barnas fysiske og psykiske helse. 
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ord på opplevelser, tanker og følelser. Vi oppmuntrer barna til å 
bruke språket. De skal møte anerkjennelse på verbale og non-
verbale uttrykk. Alle skal inkluderes og stimuleres til å delta i 
kommunikasjon ut fra sine forutsetninger. 

▪ Vi har daglige språkstimulerende aktiviteter som samtale, rim 

og regler, sanger/musikk, høytlesing og fortelling med bilder og 

konkreter.  Vi bruker sang, musikk og litteratur m.m. fra ulike språk 

og kulturer. Tekst og bilder henger framme i barnas læringsmiljø, slik 

at det er synlig og tilgjengelig.  

▪ Vi forteller om opplevelser og erfaringer til barna, slik at de selv blir 

inspirert til å formidle egne fortellinger.  

▪ Vi snakker om det som skal skje av aktiviteter og turer, for å 

forberede barna og introdusere sentrale ord og begreper. 

▪ Vi legger til rette for lek som inviterer til bruk av språket; 

rollelek, regellek, sanglek. 

▪ Vi observerer barns lek for å få innsikt i deres språklige 

aktivitet, nivå, eventuelle utfordringer og behov for 

støtte/veiledning. 

▪ Vi organiserer ulike grupper for lesing, lek, språkstimulering, ut 

fra barnas behov og læringsmål. 

▪ Vi er språkmodeller som bekrefter, utvider samtaler og gjentar 

ord og setninger riktig. 

▪ Vi stimulerer til å bruke bokstaver, eksperimentere, skape tekst 

sammen, skrive ned fortellinger de formidler. Skriftspråk, tall og 

symboler er synlig framme på avdelingene. 

▪ Vi bruker ulike pedagogiske verktøy i forhold til 

språkstimulering; «Snakkepakken», «Språkkista», 

«Språkløyper» og «Lær meg norsk før skolestart» og diverse 

digitale verktøy/apper m.m. 
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▪ Vi utveksler informasjon med foresatte om barnets 

språkutvikling. Vi informerer om hvilke bøker vi leser og gir 

bokanbefalinger. 

▪ Vi bruker TRAS og ALLE MED som kartleggingsverktøy. 

▪ Progresjonsplan for kommunikasjon, språk og tekst, brukes i 

forhold til planlegging av aktiviteter og metoder. 

 

2.2 God helsemessig utvikling 

Barnehagen er en viktig arena for helsefremmende levevaner. I et 

folkeperspektiv kan barnehagen bidra til sosial utjevning og 

forebygging gjennom mestring, sosialisering, tilhørighet, læring, fysisk 

aktivitet og kostholdsvaner. 

 

Slik skal det jobbes for god helsemessig utvikling i Trollbakken 

barnehage: 

 

▪ Alle skal få leke med andre, oppleve vennskap og fellesskap. 

▪ Ingen skal oppleve mobbing og diskriminering. Vi har rutiner for 

observasjon og refleksjon rundt barns trivsel, samspill og 

vennskap. Detter er tema på barnesamtaler og 

foreldresamtaler.  

▪ Alle barn har en primærkontakt i barnehagen for å sikre trygg 

tilvenning og være en ekstra støtte ved behov. 

▪ Alle skal oppleve å få omsorg, samt lære å gi omsorg. 

▪ Ansatte har kunnskap om tilknytning og relasjoner. 

▪ Det legges til rette for daglig fysisk aktivitet, både inne og ute. 

Barna skal oppleve bevegelsesglede. Vi øver på å gå, løpe, 

klatre, hoppe, balansere, hinke, kaste m.m. 
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▪ Vi deltar med førskoleklubben på vanntilvenning/svømming.  

▪ Progresjonsplan for «Kropp, bevegelse, mat og helse» brukes i 

forhold til planlegging av aktiviteter og metoder. 

▪ Vi følger Nasjonale retningslinjer for mat og måltid i 

barnehagen; 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/

431/Retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen-IS-

1484.pdf 

▪ Vi går på turer i nærmiljøet. 

▪ Vi legger til rette for hvile og ro hver dag. 

▪ Barna skal bli kjent med egne følelser, egne og andres grenser, 

blant annet ved at vi har «hjertesamlinger» to perioder pr. år.  

▪ Vi lærer barna gode rutiner for hygiene. 

▪ Barna skal få innsikt i matens opprinnelse, veien fra «jord til 

bord» ved å bruke barnehagens 

kjøkkenhage. 
Hjertesamling 

5 samlinger med følgende tema:  
➢ Følelser 
➢ Kroppen 
➢ Berøring 
➢ Mobbing  
➢ Hemmeligheter 

Målet er å gi barna verktøy til å 
snakke, kunne sette ord på 

følelser og opplevelser.  

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/431/Retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen-IS-1484.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/431/Retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen-IS-1484.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/431/Retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen-IS-1484.pdf
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3.0 Progresjonsplan for fagområdene 

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen skal arbeide med 
fagområdene, som er beskrevet i Rammeplan for barnehagen. 
Fagområdene opptrer sjelden isolert. Flere områder vil oftest være 
representert i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter.  
 

Fagområde  1-2 år  3-4 år  5-6 år  

Kommunikasjon, 

språk og tekst  

Lese bøker med 
bilder og enkel 
tekst/pekebøker.  
Enkle sanger, rim og 
regler. 
Benevne ting, 

følelser og 

opplevelser.   

 

 

Lese bøker med 

mer tekst.  Rim og 

regler. Lære seg sin 

bokstav. Erfare at 

det finnes andre 

språk, lære noen 

ord på annet språk.  

Barnesamtaler.   

Lese bøker med 

lengere tekst. Lage 

egne fortellinger.   

Skoleforberedende 

aktiviteter. Lære og 

skrive navnet sitt.  

Barnesamtaler.   

Kropp, 

bevegelse, mat 

og helse   

Gå turer i  

nærområdet.  

Være ute å leke en 

gang daglig. Øve på 

å spise, drikke, kle 

på selv.   

Gå på litt lengere 

turer.   

Være ute minst en 

gang om dagen.  

Kle på seg mest 

mulig selv. Lære om 

kropp, sanser, 

følelser. Lære å sette 

grenser for seg selv 

og respektere 

andres grenser. 

Dagsturer. Være 

ute minst en gang 

om dagen. Lære 

om kropp og helse. 

Delta på 

«Hjertesamling» 

 

Kunst, kultur og  

kreativitet   

Fingermaling. 

Plastelina. Sang, 

musikk, dans, 

bevegelseslek. 

Tegne og male-

teknikker, ulike 

formingsmateriell. 

Klippe og lime. Spille 

med instrumenter. 

Oppleve 

drama/rollespill som 

uttrykksform.   

Ulike typer musikk. 

Prøve ulike verktøy. 

Delta i rollespill. 

Besøke kino, teater 

eller andre tilbud 

som kommer i løpet 

av året.  
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Natur, miljø og 

teknologi 

Bli kjent med 

barnehagens 

uteområde.  

 Oppleve ulike 

værtyper. 

Samle natur 

materiale til sansing.  

 

Være med å plante 

og høste i 

drømmehagen. Lære 

navn på noen 

insekter og fugler.   

Kjenne til årstidene. 

Lære om 

søppelsortering og 

gjenvinning.  

Kunnskap om frø til 

plante, hvor ulik mat 

kommer fra. Kjenne 

navn på noen 

planter, dyr og 

insekter. Erfaringer 

med fysikk og kjemi. 

Lære om hvordan vi 

kan være med å ta 

vare på miljøet.  

Etikk, religion og 

filosofi   

Lære å trøste og vise 

omsorg for andre.  

Delta i feiring og 

markering av ulike 

høytider og 

tradisjoner.   

Være med å lage 

felles «leveregler» 

for avdelingen.   

Begynnende 

refleksjon rundt 

gode strategier i 

møte med uenighet 

og konflikter. 

Lære om likheter og 

ulikheter ift. religion, 

livssyn, kultur og 

levesett.  

Være med på 

kirkevandring i 

forbindelse med jul.  

Nærmiljø og 

samfunn  

Gå turer i 

nærmiljøet. Delta i 

markering av 

samefolkets dag.   

Lese bøker.  

Besøke biblioteket, 

turområder, 

lekeplasser i 

nærområdet. 

Kjennskap til samisk 

kultur og levesett.  

Kjennskap til de 

kulturene som er 

representert i 

barnegruppa.  

Dra på lengre turer. 

Besøke nærskolen. 

Delta å førskoletreff. 

Besøke 

brannstasjonen.  

Antall, rom og 

form  

Utforske rommene i 

barnehagen. Lek 

med former, klosser, 

puslespill. Rim og 

regler med tall.  

Bruke telling/ 

telleregler i 

hverdagen. Lære å 

sortere etter farge, 

form etc. 

Sammenlikning.  

Bli kjent med tall og 

symboler. Lære 

grunnleggende 

matematiske 

begreper. Erfaring 

med å måle og veie.  
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4.0 Planlegging 

Hvem planlegger hva og når 

Barns og foreldrenes medvirkning i planlegging 

Hva Hvem Når 

Månedsplaner   Ped.leder   Månedlig   

Ukeplaner   Ped.leder   Månedlig  

Klubb  Klubb ansvarlig og barna   Hvert halvt år   

Turer   Personalet / Barna Ukentlig  

Mat og måltid Personalet/ Barna  Hvert halvt år  

Førskoleklubben  Ped.leder/ Barna Månedlig   

Foreldremøte   Ped.leder   Oktober og Mai  

Foreldresamtale   Ped.leder   November og April  

Mørketidsfest  Personalet/ Barna November   

Luciafest   Personalet/ Barna  Desember  

Nissefest   Personalet/ Barna  Desember   

Julebord for barn  Personalet/ Barna  Desember  

Solfest   Personalet/ Barna  Januar  

Samisk uke   Personalet/ Barna  Februar   

Karneval  Personalet/ Barna  Februar   

Vinteraktivitets uke   Personalet/ Barna  Mars   

Påskefrokost  Personalet   Mars   

17.mai tog   SU  Forkant av 17. Mai   

Sommerfest   Personalet   Juni   
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5.0 Dokumentasjon og vurdering 

«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr 
at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut 
fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. 
Hovedmålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barna får et 
tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen» (Rammeplanen, s. 
38). 
 
Dokumentasjon handler om å synliggjøre barns læring og opplevelser i 
barnehagen, og personalets praksis.   
For personalet er dokumentasjon et viktig grunnlag for refleksjon rundt 
egen praksis knyttet mot barnehagen som pedagogisk virksomhet og 
enkeltbarns læring og utvikling.  
  

Slik skal det jobbes med dokumentasjon i Trollbakken barnehage:  

▪ Vi bruker tekst og bilder for å synliggjøre barnas læring og 

opplevelser i barnehagen. 

▪ Vi dokumenterer vårt pedagogiske arbeid gjennom årsplan, 

månedsplaner, ukeplaner og dagrapporter. 

▪ Vi bruker ulike observasjonsmetoder og praksisfortellinger som 

utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. 

▪ Bruk av kartleggingsverktøy som: Tras, Alle med, Lær meg norsk 

før skolestart.  
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Slik skal det jobbes med vurdering i Trollbakken barnehage:  

▪ Vi bruker observasjon, dokumentasjon som grunnlag for 
vurdering av barnehagens læringsmiljø; faglig innhold, metoder 
og arbeidsmåter, barns trivsel og utvikling. 

▪ Bruk av ulike vurderingsskjema og ståstedsanalyser. 

▪ Brukerundersøkelser 

▪ Barnesamtaler som metode for å få fram deres erfaringer og 
synspunkter. 
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6.0 Overgang barnehage-skole  

«De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen 
og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. 
Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg 
erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag 
og motivasjon for å begynne på skolen. 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» (Rammeplan for 
barnehagen, s. 33) 
  

Det er 5 førskolebarn i Trollbakken dette barnehageåret. Vi lager egen 

plan for førskoleklubben som kommer i slutten av august. 

  

Slik skal det jobbes med overgang barnehage-skole ved Trollbakken 

barnehage:   

▪ Førskolebarna blir gitt litt ekstra ansvar i barnehagen, med mål 

å gi økt mestringsfølelse. De får ansvar ut fra modenhet og 

deres eget initiativ og medvirkning.  

▪ De har egen førskoleavslutning i barnehagen på våren.   

▪ Vi deltar på førskoletreff i BakOlsen. Flere barnehager i 

nærområdet møtes og gjør uteaktiviteter sammen.  

▪ Førskoleklubb: en gang i uka med skoleforberedende 

aktiviteter. 

 

 

 

 

   

  

HUSK! 

Frist for innmelding i skole og 

SFO er 1.desember 
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7.0 Temaplan for barnehageåret 2017/18 

Vi vil gjennom tema- og prosjektarbeid skape undring, lærelyst og 
kunnskap gjennom ulike innfallsvinkler. Temaarbeid innebærer at vi 
over en periode konsentrerer oss om et bestemt og avgrenset område. 
Hensikten er å skape en arena for fordypning og forståelse. 
Prosjektarbeidene skal bære preg av å være prosessorientert, ikke 
nødvendigvis ha en begynnelse eller slutt, samt være preget av barnas 
initiativ og medvirkning.  
Dette året skal vi bruke temaet «kroppen» som utgangspunkt for å 
jobbe med fokusområdene våre; språk og god helsemessig utvikling. 
Temaplanen på neste side viser grovt hvordan vi ser for oss året. Mer 
konkret informasjon vil stå på månedsplanene.  
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Måned Tema Mål Metode/aktivitet 
August Vennskap 

Tilvenning 
«Vi i Trollbakken» 
 
Starter opp med 
temaet «sansene 
våre» 

Bli kjent med voksne og barn 
Etablere gode rutiner 
Lage felles «Leveregler» for 
hvordan vi skal ha det sammen 
Alle skal ha noen å leke med  
 

Primærkontakt 
Felles opplevelser 
Samlingsstund 
Månedens bok, regle og sang 
Leseaktiviteter 
 
 
 

September Smak og luktesansen  
 
Drømmehagen – fra 
jord til bord 
 

Kjenne til de fem sansene 
Bli kjent med surt, søtt, salt og 
bittert 
Lære om tunga 
Bli kjent med navn og begreper 
knyttet til frukt, grønnsaker og 
bær 

Bruke drømmehagen som 
utgangspunkt for å lære om forskjellige 
smaker, om frukt, grønnsaker og bær.  
Smakeleken, hva smaker det? 
Bruke bøker, bilder, sanger og regler 
Månedens bok, regle og sanger 
Leseaktiviteter 
 

Oktober Sansene våre- syn og 
hørsel 
Brannvern 

Få kunnskap om hva som 
påvirker syn og hørsel 
Øke bevisstheten om støy 
Gjøre erfaringer i forhold til lys 
og mørke 
Brannvern 
 

Hva lukter det? Finne ut hva noe er ved 
å lukte på det 
Samtaler med barna 
Gjøre erfaringer med lyd og rytme 
Gjette hva lyden er 
Lek med lommelykt 
Lære om refleksbruk 
Brannvernuke, egen plan 
Månedens bok, regle og sanger 
Leseaktiviteter 
 
 

November Følelsene våre Lære om ulike følelser- glad, 
trist, redd, sint.  
Sette ord på følelser 
Hvordan kjennes det ut? 

Lese bøker, se på bilder og samtale om 
temaet 
Tegne og male ulike følelser 
Månedens bok, regle og sanger 
Leseaktiviteter 
 
 
 

Desember Jul 
Følesansen 
 
 
 
 
 

Erfare og oppleve tradisjoner i 
forhold til jul og advent 
Oppleve glede og forventning 
Lære begreper knyttet til 
hvordan noe kjennes ut- hardt, 
mykt, kaldt, varmt o.l. 

Lage tankekart med barnas tanker om 
jul og advent 
Kjenne på forskjellige ting, øve på å 
beskrive hvordan noe kjennes ut. 
Kirkebesøk 
Vi leser bøker, synger sanger og 
samtaler om temaet 
Månedens bok, regle og sanger 
Leseaktiviteter 
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Januar Muskler og ledd 
 
 

Lære begreper knyttet til 
kroppsdelene 
Oppleve glede og 
mestringsfølelse over å være i 
aktivitet 
Lære om hvorfor det er viktig å 
være i aktivitet 

Tilrettelegge for ulike aktiviteter både 
ute og inne- aking, ski og dans 
Månedens bok, regle og sanger 
Leseaktiviteter 
 
 
 
 

Februar Kosthold Lære om sunn og usunn mat. 
Hva er bra/ikke bra for 
kroppen? 
Tannhelse 
Hva skjer med maten når den 
går igjennom kroppen? 

 

Barna får være med på å tilberede mat 
Snakke om hvorfor det er viktig med 
sunn og variert mat 
Månedens bok, regle og sanger 
Leseaktiviteter 
 
 

Mars Følelsene våre 
Påsketradisjoner 
 

Lære om ulike følelser- glad, 
trist, redd, sint.  
Sette ord på 
Hvordan kjennes det ut? 
Lære om begrepet «Påske», at 
de finnes mange forskjellige 
måter å feire påske på. 
 

Lese bøker, se på bilder og samtale om 
temaet 
Tegne og male ulike følelser 
Månedens bok, regle og sanger 
Leseaktiviteter 
Så frø 

April Følelsene våre 
Påsketradisjoner 
 

 Vi lager «tankekart» av ordet påske 
Snakker om ulike måter å feire påske 
på, hva påsken betyr 
Foreldrefrokost i barnehagen 
Månedens bok, regle og sanger 
Leseaktiviteter 
 

Mai Vår i Drømmehagen 
Frø og såing 
Fysisk aktivitet 

Lære om frø, vekst, hva må til 
for å vokse?  
Hva må til for at vi mennesker 
skal vokse? 

Gå på turer 
Tilrettelegge for ulike aktiviteter ute: 
Haien kommer, sisten og andre leker 
Månedens bok, regle og sanger 
Leseaktiviteter 
Plante ut, rydde, luke etc. 

Juni Fysisk aktivitet 
Drømmehagen 

 Fjæratur 
Tilrettelegge for å spille fotball, hoppe 
tau, hoppe paradis 
Månedens bok, regle og sanger 
Leseaktiviteter 
 

Juli Sommerbarnehage  Sammenslåing av barnehagene i 
enheten 
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Fagdager 2017/18 

 

Uke 40: 

Torsdag 05.10.17 

Fredag 06.10.17 

 

Uke 47: 

Mandag 20.11.17 

 

Uke 1: 

Tirsdag 02.01.18 

 

Uke 19:  

Fredag 11.05.18 

 

http://www.tromso.kommune.no/skolerute.124709.no.html 

  

Barnehagen er stengt på 
fagdager 

http://www.tromso.kommune.no/skolerute.124709.no.html
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Telefon og adresse 

 

Avdelinger: 

 

Småtussan 0-3 år Lykketrollan 3-6 år 

91 14 73 64 90 40 64 32 

 

Fagleder 

Torunn Sandnes 

Tlf. 95 16 89 05 

torunn.sandnes@tromso.kommune.no 

Trollbakken 11, 9009 Tromsø 

 

 

Enhetsleder 

Anna Helene Larsen 

Tlf. 47 48 93 05  

anna.helene.larsen@tromso.kommune.no 

Kvamstykket barnehage, Anton Iversensveg 1, 9009 Tromsø 

 

mailto:torunn.sandnes@tromso.kommun.no
mailto:anna.helene.larsen@tromso.kommune.no

