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OM ÅRSPLANEN 
 
     
 
 Årsplanen tar utgangspunkt i gjeldende styringsdokumenter: 
  - Lov om barnehager 
  - Rammeplan for barnehager 
  - Endringsledelse 
  - Styringsdialog 
  - Virksomhetsplan  for kommunale barnehager i Fauske kommune. 
 Vi har også vektlagt Lokale retningslinjer for mat i barnehage og  
 Lokale retningslinjer for fysisk aktivitet i barnehage (i Fauske kommune). 
 
 Årsplanen sin funksjon: 
  - Styringsdokument for barnehagen 
  - Arbeidsredskap for de ansatte i barnehagen                                                                                                                         
  - Informasjon til brukere og andre interesserte                                       
  - Grunnlag for kommunenes tilsyn med barnehagen 
  - Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i                                                                                                                                          
  barnehagen. 
 
 I årsplanen vil dere finne avmerket de datoene hvor det skjer helt spesielle ting i  
 barnehagen. 
         Det er viktig å huske på at årsplanene bare er en del av alt det vi gjør i  
 barnehagen. Følg også med på dokumentasjonen som  månedsplan og skriv som blir tilsendt.  
 Dette utgjør da til sammen hele innholdet av hva barnehagedagen består i.                                                                                 
                                                                                                                                                                                           
 

 

Vårt satsingsområde: 
VENNSKAP 

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 og være 
betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og 

voksne.  
Barnehagen skal legge aktivt til rette for utvikling av vennskap og sosialt 

fellesskap.  
 

Personalet skal støtte barns initiativ til samspill og bidra til at alle kan få 
leke med andre, og oppleve vennskap og lære å beholde venner. 

 
Utdrag fra Rammeplanens kap. 3. 



 

      August 
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NYTT BARNEHAGE ÅR 

Vi ønsker både barn og foreldre velkommen til  et 
nytt barnehageår  

Tema: 
Oppstart og tilvenning 

 
 

August bruker vi til å bli kjent med nye barn og 
voksne.   

I år får vi 6 nye barn,  
 

Personalet starter det nye året med  
 Planleggingsdager 12, 13. og 14. august. 

 
 
 
  

 

AUGUST 
Og i august kan 
du få litt bær å 

leske deg på, det 
skinner rødt i 

rødt, det blinker 
blått i blått, ja 

hele heia er blå! 
Ja ta med bøtter 
og spann og kom 
igjen alle mann. 
Gå tur i skog og 
li, og du vil sik-
kert si august 
har mye å gi! 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
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33 
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11 

 
12 
Barnehagen stengt 
    Planleggingsdag 

13 
Barnehagen stengt 
     Planleggingsdag 

14 
Barnehagen stengt 
       Planleggingsdag 

15 16 

34 
17 
 

18 
Oppstart Ella 

19 
Oppstart Leah og Tilde 

20 
Oppstart Casper 

21 
 

22 23 

35 
24 25 26 27 28 29 30 

NYTT  
BARNEHAGEÅR  

STARTER  
17 AUGUST 



 

Barnehagen er en av Fauske kommunes 5 kommunale barnehager.   
Vår adresse: Sandnes 3B  
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Enhetsleder for barnehagene:  
Erik Alvestad 

Tlf. 75 60 40 49 
E-post: erik.alvestad@fauske.kommune.no 

Styrer Sulitjelma barnehage: 
Siv Lillian Johansen  45% 

Tlf: 75 60 44 82 / 908 91 817 
E-post: siv.lillian.johansen@fauske.kommune.no 

Personalet   barnehagen 
 

Siv Lillian Johansen:   100 % styrer/ped.leder 
May-Lis Mærvoll:    80 % ped.leder 
Silje N. Hanssen: 100 % fagarbeider 
Camlla Hanssen             60 % assistent    
Anne May Olsen            78 % assistent  
 

FORELDRERÅDET 
Samtlige foreldre utgjør foreldrerådet ved 
Sulitjelma barnehage. 
 Foreldrerådet velger leder og nestleder  
 på foreldremøte i september. 
 

SU består av: 
Foreldrene: 2 representanter som velges på 
foreldremøtet i september  +  
1 vararepresentant 
Ansatte:  2 representanter velges på plan-
leggingsdagen i august + 1 vararepresentant 
Politiker: 1 utnevnes av kommunestyret  
1 vararepresentant utnevnes av kommune-
styret 

Renholdere: Marit Rognmo 
      Noy Grøndahl Madsen 
 
Vaktmester:  Rune Lange 
                          
 

Barnehagens åpningstid:  07.15—16.30 
 

 
Planleggingsdager 2020/2021 

  12. 13. og 14.august 
  20. november  
  6.april 
   

Personalet  SFO 
 

May-Lis Mærvoll:    20% leder 
Camilla Hanssen   10 % assistent 
 
 



  

      September 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
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31 1 

Oppstart Freya 
2 
 

3 4 
Varmt måltid 

5 6 

37 
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8 
 

9 
 

10 11 
Varmt måltid 

12 
 

13 
 

38 
14 
Brannvernuke 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
Varmt måltid 

19 20 

39 

21 
Folkehelseuke 
 LEANDER 5 år 
 

22 
 

23 
 

24 
Oppstart Storklubb 

25 
Varmt måltid 

26 
 

27 
 

40 

28 
 
 

29 
 

30 
 

 
 

  
 

 

TEMA 
Æ e mæ 

Folkehelse 
Brannvern 

DENNE MÅNEDEN 
 
Storklubben starter opp 24. september 
  
Nasjonal brannvernuke uke 38 
 - brannvern, brannøvelse 
 - Eldar og Vanja, pedagogisk opplegg  
 - vi besøker brannstasjon i Sulis  
 

Fotografering Holst 
Folkehelseuke i år i uke 39 

SEPTEMBER 
Jeg gir deg gaver  
bugnende haver, 
epler og pærer 
og plommer i 
fleng, plukk  

kantareller, rips 
og moreller,  

gaver og grøde 
fra åker og eng. 

 

 
HØST 

Vi bruker familiebildene og setter  
fokus på hvert enkelt barn, deres  

familie og bosted. 
Hvem er jeg? Kroppen min 

Vi ser om vi finner bær å smake på.  
Vi observerer forandringene som 
skjer ute i naturen, bladene skifter 

farge og faller av trærne. 
  

Uke 40:  Folkehelseuka 2020 Se www.fauske.kommune.no for  mer informasjon. 



 

  VISJON OG VERDIGRUNNLAG 

 

 I barnehagen møter vi barn med ulike personligheter og erfaringer.  
 Vi ønsker å fylle barnas ryggsekker med positive opplevelser som bidrar til trygghet og selvtillit videre på reisen 
 Barnehagen skal være preget av voksne som er større, sterkere, klokere og gode, som sammen med barna fyller dagene med humor og  
         glede. 
  
 Visjon: Helsefremmende barnehage, til beste for barna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I  
I I SULITJELMA BARNEHAGE SKAL ALLE BLI SETT,  

                INKLUDERT OG FÅ UTVIKLE SEG . 
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PERSONALET ER BARNEHAGENS VIKTIGSTE RESSURS: 
 

VI HAR ET PERSONALE  SOM 
 setter barna i fokus.      
 er lydhøre for barnas behov og initiativ. 
 jobber for å møte barn og voksne med respekt.  
 vil jobbe for god kvalitet, hele dagen.  
 er fleksible og tilpasningsdyktige. 
 samarbeider godt. 
 ser på foreldrene som sine viktigste samarbeids- 
        partnere 
 har mye humor og som trives i lag. 
 

VI HAR EN GJENNOMTENKT PLAN OVER HVORDAN VI BRUKER 
PERSONALET I HVERDAGEN.  

Hva kjennetegner en helsefremmende barnehage ? 
1. Daglig fysisk aktivitet   
2. Sunt kosthold 
3. Naturopplevelser  
4. Glede og humor 
 



 

        Oktober 
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40 
   1 

Oppstart Hedda 
2 
Varmt måltid 

3 4 

41 
5 
FN`s verdensbarnedag 

6 7 
 
Høstferie skolen 

8 
 
Høstferie skolen 

9 
Varmt måltid 
Høstferie skolen 

10 

 
11 
MATHEUS 4 år 

42 
12 
Vi feirer MATHEUS 4 år 

13 
 

14 
  

15 
Ren hånd dagen 

16 
Varmt måltid 
OLA 3 ÅR 

17 18 

43 
19 20 

 
21 
 

22 
 

23 
Varmt måltid 

24 
FN-dagen 

25 
 

44 
26 27 

 
28 
 

29 30 
Varmt måltid 

31  

 

Foreldresamtaler 
Vi starter opp med foreldresamtaler i løpet 

av oktober. 
 

 Barnesamtaler 
 

Vi gjennomfører barnesamtaler med  
4- og 5- åringene 

 

 

DENNE MÅNEDEN 
 

 
HENRY dukker opp når vi lærer 
førstehjelp 

«Æ e mæ»  er en helhetlig satsing 
på forebygging av vold og seksuelle 

overgrep. Sammen skaper vi et 
samfunn med trygge og robuste 

barn. 
 

TEMA 

Høst—se etter høsttegn 
Førstehjelp 

Æ e mæ 

OKTOBER 
 

Samme hva du  
heter, spiser du       
poteter, og nå 
kan du bukke  
ryggen din og 

plukke. Vi skal 
være flinke,  
siden kan vi 

vinke. Nå har 
jeg poteter hele 

året rundt! 
 

Dersom høstferien på skolen  
medfører at ditt/dine barn ikke kom-

mer i barnehagen, en eller flere av da-
gene, vær snill og gi oss beskjed 



LIVSKOMPETANSE. 

Følgende 7 punkter er egenskaper vi mennesker behøver for å stå sterkt i livet: 

 Selvfølelse 

 Tillit til livet, verden og menneskene 

 Livsglede 

 Nysgjerrighet 

 Åpenhet 

 Viljestyrke 

 Sosiale venner 
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Gagnlig  atferd: 

Satsningsområdet dreier seg om  

oppdragelsen av det enkelte barn og har nær  

tilknytning til våre mål om å utvikle barnas 

ansvarsfølelse, lære dem å vise respekt for 

andre mennesker og  utvikle deres evne til  

sosialt samspill. 
 

Vårt mål er at vi skal hjelpe barna med å ut-

vikle en atferd som kan gagne dem gjennom 

livet. For å oppnå dette må vi klare å gjøre 

hvert enkelt barn trygge på seg selv og sin 

egen rolle i samvær med andre mennesker. 
 

I arbeidet med å lære barna gagnlig atferd er 

voksenrollen svært viktig. Det er viktig at alle 

(ansatte og foreldre) er bevisst på sin rolle 

som forbilde for barna. 

Foreldresamarbeid: 

 

Foreldrene er våre aller viktigste samarbeids-

partnere. Vår målsetning er at vi skal klare å 

skape et samarbeidsklima preget av gjensidig 

tillit og respekt. Forholdet skal bygge på åpen-

het, nærhet og trygghet.  
 

Den uformelle, daglige kontakten er svært vik-

tig, men foreldresamarbeidet består i tillegg av 

mer formell kontakt som  

 foreldresamtaler og foreldremøter. 
 

Vi har foreldrefrokost fire ganger i året, men 

dere foreldre må gjerne være med på andre ar-

rangementer i barnehagen, eller ta matpakke 

med og spise frokost sammen med oss. 

 

I disse korona tider vil dette i første omgang 

ikke la seg gjennomføre. 
 

 

Språk– og lesestimulering: 

Vårt mål for dette satsningsområdet er at vi  

gjennom varierte metoder skal stimulere til en god 

språklig utvikling. Barna skal oppleve oppmerksomme, 

interesserte, lyttende og spørrende voksne. Vi skal  

støtte barn i deres språklige utvikling ved å la kommuni-

kasjon, språk, tekst og litteratur bli en del av  

hverdagen.  

Lek med språket gjennom sang, rim, regler, vitser og gå-

ter vekker barnas interesse for språket, og bilde 

bøker og høytlesning fører dem gradvis inn i  

skriftspråket.  

For å lykkes i arbeidet med barns språk er det avgjøren-

de å implementere  språk og leseaktiviteter i hverdagen. 

Det vil vi gjøre ved å benytte: Språksprell som er en me-

tode som  stimulerer barnas språklige bevissthet gjen-

nom forskjellige øvelser og leker. Det er lytteleker, rim 

og regler, klappe rytmen i ord (stavelsesdeling) og øvel-

ser i å kjenne igjen lyder forskjellige ord begynner på.. 

Skrivedans: En bevegelsespedagogikk som handler om 

innlæring av forberedende bevegelser samtidig som bar-

na venner seg til å se og leke med bokstavene.  

Skrivedans. Benyttes i Storklubben 

ALLE MED: Et observasjonsskjema for å registrering av 

barns utvikling. 

Det står beskrevet flere satsings- 
områder  i virksomhetsplanen. 

Dette er fellessatsningsområder for  
de kommunale barnehagene 

Gagnlig  atferd: 

Satsningsområdet dreier seg om  

oppdragelsen av det enkelte barn og har nær  

tilknytning til våre mål om å utvikle barnas ansvarsfølel-

se, lære dem å vise respekt for andre mennesker og  ut-

vikle deres evne til  

sosialt samspill. 
 

Vårt mål er at vi skal hjelpe barna med å utvikle en atferd 

som kan gagne dem gjennom livet. For å oppnå dette må 

vi klare å gjøre hvert enkelt barn trygge på seg selv og sin 

egen rolle i samvær med andre mennesker. 
 

I arbeidet med å lære barna gagnlig atferd er voksenrollen 

svært viktig. Det er viktig at alle (ansatte og foreldre) er 

bevisst på sin rolle som forbilde for barna. 



  

 November 
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44 
  

 
    1 

45 
2 
ELLA 5 år 
 

3 
Gymsal 

4 
 

5 6 
Varmt måltid 

7 
 
Silje fyller år 

8 

46 
9 10 

Gymsal  
11 
 

12 13 
Varmt måltid 

14 15 

47 
16 17 

Gymsal  
18 
 

19 20 
Planleggingsdag. 
Barnehagen stengt. 

21 22 
 

48 
23 24 

Gymsal  
25 
 

26 27 
Varmt måltid 

28 29 
1.søndag i advent 

TEMA 
 

Trafikksikkerhet 
Motorisk aktivi-

tet/sansemotorikk 
Æ e mæ 

 
   
 

 
 

 

 

DENNE MÅNEDEN 
 

 

Planleggingsdag fredag 20. november  
barnehagen er STENGT 
 

        Vi bruker gymsalen på skolen til fysisk ak-
tivitet. Vi har voksenstyrte aktiviteter og fri 
lek. Vi går til gymsalen kl.10.00 og drar tilba-
ke til barnehagen til lunsj 11.15 

 
Under tema trafikksikkerhet vil vi bruke 

TARKUS, et beltedyr  som er hovedpersonen 
i et  pedagogisk opplegg om trafikksikkerhet. 

NAFFEN kommer også på besøk  

 

NOVEMBER 
November er så 
trist og grå, men 

nyttig  
likevel, 

for nå må barna 
tenke på å lage 

moro selv 
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 ÅRETS SATSNINGER 

 - Vennskap 
 - Barns medvirkning  
 - Æ e mæ 
 - Ha fokus på gode matvaner. FEM om dagen. 
   
 
 

 
 
 
 

Vi ønsker gjennom vårt arbeid å gi barna utfordringer og glede ved fysisk aktivitet og 
ved å være ute i naturen. 
 

Gjennom opplevelser vil vi stimulere barnas nysgjerrighet, noe som igjen vil være en 
drivkraft til å søke mer kunnskap. 
 
Barna skal gradvis bli kjent med, og lære seg å forstå, sammenhengene i naturen. 

OVERORDNET TEMA HELE ÅRET: 
 
Æ e mæ     - familie 
     - følelser 
     - vennskap 
     - inkludering 
Kosthold    - sunn mat både i  
        barnehagen og 
        ute på tur  
 Utelek                  - være mye ute  
 
 

Fem om dagen barnehage. 
Forplikte oss til å servere frukt og 
grønt hver dag, samt arrangere 
Sunne bursdager , barna velger 
mellom grove  vafler, smoothie 
eller frukt. Vi sørger for informa-
sjon om viktigheten av et sunt 
kosthold til ansatte og foresatte. 
 
For de som ønsker tips og ideer 
kan dere gå inn på  www.frukt.no 
eller www.fiskesprell.no 

RENE HENDER 
Høsten 2014 ble barnehagen sertifisert som ”Ren hånd-barnehage”. Dette er et tiltak 
Fauske Kommune gjennomfører for å redusere sykdom hos barn og voksne i kommu-
nen. Vi vil gjennom hele året ha fokus på god håndhygiene sammen med barna. 
Våren 2017 ble vi godkjent som Helsefremmende barnehage. Flere kriterier må oppfyl-
les bl.a fysisk aktivitet, hygiene tiltak ,kosthold, psykososiale tiltak , helsefremmede  
tiltak . Vi er også godkjent som Trafikksikker barnehage, fokus på sikkerhet på turer. 

TUROMRÅDENE VÅRE 
GAPAHUKEN ligger ovenfor skolen mot Gikenveien. Her leker vi i skogen og ved elva nedenfor  

gapahuken. 
 

HESTTRØA  som er et skogsområde på Sandnes, her leker de i skogen og det er mye fine steiner 
som de bygger hus i og leker med. 

LEKEPARKEN I FURULUND er en plass hvor alle går på tur til i løpet av året. 
FOTBALLSLETTA bruker vi til aktiviteter og lek. 

 



           

 Desember                       DESEMBER 

Når dagen er mør-
kest, så vet vi en 

sang, vi hilser den 
alle velkommen, 
som barna har 

ønsket så mangen 
en gang ti tusener 
ganger velkom-

men. Vi klapper i 
hendene vi synger 
og vi ler. Så glad er 

vi . Så glad er vi. 
Vi svinger oss i 

kretsen og neier og 
bukker 
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4 
Varmt måltid 

S 
 
Siv fyller år 

6 
2. søndag i advent 

50 
7 
 

8 9 10 

 
11 
Varmt måltid 

 

12 13 
3. søndag i advent 
Lucia 

51 
14 15 16 

Julefrokost 
17 

 
18 
Varmt måltid 
Julegrøt 

19 20 
4. søndag i advent 

 

52 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

JULAFTEN 
25 

1. juledag 
26 

2. juledag 
27 
 

53 
28 29 30 

 
31 

NYTTÅRSAFTEN 
   

DENNE MÅNEDEN 
 

Advent og Jul 
Vi ønsker å fylle adventstiden med forventninger og glede. 

 

  Adventsstund hver dag fra 1. desember 
  Luciafeiring  
  Julegrøt og gang rundt juletre 
  Baking, forming og hemmeligheter 
  Kirkebesøk  
 (De som ønsker det kan reservere seg mot besøk i kirka) 
 

Vi skal lære oss julesanger og lese julefortellinger. Barna skal bli  
kjent med julebudskapet og ulike tradisjoner knyttet opp mot julen.  

 
 

 
 



   

VI JOBBER OGSÅ MED: 
 Gruppedeling:: 
 Vi deler ofte barnegruppa inn i mindre grupper. Gruppeinndelingen varierer ut fra hva målet med aktiviteten er og hvilke behov barna har.      
Gruppedeling blir ofte brukt ved helt dagligdagse aktiviteter,  men vi har også mer langsiktige målsettinger med å jobbe i  grupper. Det kan dreie 
seg om enkeltbarn som har  behov for  spesiell  stimulering på enkelte områder, barn som har problemer med å få innpass i leken eller andre ting.  
  
  Trafikk:  
 Temaet trafikk vil gå gjennom hele barnehageåret. Vi bruker et pedagogisk opplegg fra trygg trafikk som heter TARKUS. Hver gruppe vil ha    
ulik tilnærming til  temaet, men vi har noen felles mål som barna skal ha vært gjennom. Vi er godkjent somTrafikksikker barnehage,ønsker å være 
det.  
  NAFFEN er en annen figur som også dukker opp i anledning trafikkopplæring. 
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Kriterier for Trafikksikker barnehage 

 Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og opplæringsarbeid og nedfelles i barnehagens årsplan. 

 Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester. 

 Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer.   

 Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller buss. 

 Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere.  

 Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. 

 Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port gjennomgås årlig med foreldre og ansatte. 

 Det stilles krav til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen. 

 Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et integrert tema på foreldremøter. 

 Foreldre involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid.  For mer informasjon se: www.barnastrafikklubb.no og 

www.tryggtrafikk.no. 
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    1 

1. nyttårsdag 
2 3 

Anne May fyller år 

1 
4 5 

Gymsal 
6 
 

7 8 
Varmt måltid 

9 10 

2 
11 12 

Gymsal 
13 
 

14 
 

15 
Varmt måltid 
 

16 17 

3 
18 19 

Gymsal 
20 21 22 

Varmt måltid 
23 24 

4 
25 

 
26 

SOLFEST 
27 
  

28 
 

29 
Varmt måltid 

30 31 

TEMA 
Vinter og snø 

Eventyr 
Solfest 

 

 

GODT NYTT ÅR 

DENNE MÅNEDEN 
 

 
Solfest 
 - Vi feirer at vi skal kunne se sola, og håper    
    den skinner inn til oss. 
 
 

Vi har eventyr som tema og leser,  bruker flanellograf og 
dramatiserer eventyr.  
Vi bruker eventyr som tema i forminga. 

 

JANUAR 
Jeg heter  

Januar og jeg 
er svært til kar, 

og kommer 
jeg, så må du 
ikke gå med 

nesa bar. Men 
gaver kan jeg 
gi hvis du vil 
stå på ski da 
strør jeg snø 
på vei og sti i 

bakkehell og li. 
 



 

               

FAGOMRÅDER 
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Rammeplan for barnehagen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Den gir barnehagen en forpliktende ramme å 
arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Rammeplanen beskriver  ulike fagområder som alle barnehagebarn skal 
få erfaringer med i løpet av et år.  
 

Fagområdene er noe vi arbeider med hver dag gjennom hele året.  I prosjekt/tema arbeid, hverdagsaktiviteter og turer i  nærmiljøet vil flere av fagområde-
ne være representert samtidig.  
 

Innenfor kunnskapsformidlingen vil vi hele tiden legge vekt på progresjon. I arbeidet med de minste barna vil arbeidet i  
hovedsak dreie seg om å gripe øyeblikkets muligheter, mens mer voksenledet arbeid i temaopplegg og prosjekter får større plass  
etter hvert som barna blir eldre.  
 

Kommunikasjon, språk og tekst 
 

Samtaler, lære å sette ord på følelser,   
trene på konfliktløsning. Temaarbeid og 
tekstskaping, formidling, bøker,  
fortelling, rim og regler, dramatisering 
og sang. Symboler, bokstaver og tall. 
Språksprell og skrivedans 

Nærmiljø og samfunn 
 

Turer i skog og mark. Barns medvirkning.  
Lokalmiljø og tradisjoner, Samer   og  
samefolkets dag. Lære å bidra til felles-
skapet og få erfaringer på at hver og en av 
oss er viktige og verdifulle for fellesska-
pet.  

Natur, miljø og teknikk 
 

Bruke årstiden i lek og læring, samspill 
mellom mennesker og natur. 
Eksperimentere, lek med vann, 
demninger, snøsmelting, vann til is,  
byggelek. WeDo lego. 
 

Antall, rom og form 
 

Bruke matematiske begreper i hver-
dagsaktiviteter, slik at disse blir en na-
turlig del av barnas ordforråd. Reson-
nere og undre seg over likheter og ulik-
heter, størrelser og antall, avstander, 
vekt og tid 

Kropp, bevegelse og helse 
 

Bruke kroppen til klatring og turer i ulendt ter-
reng. Kjenne gleden over å bruke kroppen, i all 
slags vær, med og uten klær, og kjenne at jeg kan.  
 
Sunt kosthold (grovt brød, fisk, grønnsaker  og 
frukt), god hygiene og vann som tørstedrikk. 
Få kjennskap til hvordan kroppen vår fungerer og 
at vi  trenger både aktivitet og hvile. 
 
Lek i gymsal 

Etikk, religion og filosofi 
 

Bidra til at barna tilegner seg samfunnets  
grunnleggende normer og verdier.  
Møte barnas spørsmål, tro og undring med 
respekt og ta oss tid til å undre oss sammen med 
dem. 
Markere de kristne høytidene som jul og påske.  Mar-
kere kulturelle tradisjoner innenfor andre livssyn når 
det er naturlig.  

Kunst, kultur og kreativitet 
 
Skape tid og rom for fantasi og  
skaperglede hos barna. Tegning, maling, leire, 
klipping, liming. sang, musikk, dans, dikt, fortel-
linger, eventyr og dramatiseringer.   
Legge vekt på at prosessen, og ikke produktet 
er det viktigste. Produktene skal være barnas 
egne verk skapt fullt og helt av dem selv. 
Oppleve deretter skape (inntrykk før utrykk). 
Kunstutstilling. Forming i snø og is. Sommerfest 
hvor barna synger. 



        
 Februar 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

5 

1 2 
 
Gymsal 

 3 
 

4 5 
Varmt måltid 
Vi markerer samefolkets 
dag 

6 
Samefolkets dag  

7 
 

6 
8 
 

9 
Gymsal 
 

10 
 

11 
 

12 
Varmt måltid 

13 14 
Fastelavnssøndag 

7 
15 
 
 

16 
 
Gymsal 

17 
KARNEVAL 

 

18 

 
 

19 
Varmt måltid 
 

20 
 
 

21 

8 
22 23 

Gymsal 
24 
 

25 

 
26 
Varmt måltid 

27 28 
 

TEMA  
Æ e mæ 
Vinter  

Snø – is – vann 
Vi ønsker oss masse flott  snø vi kan  

forme, ake og leke i. 

Barna må gjerne ha  
med ski i barnehagen.  

Vi har også noen få par ski som vi kan  
låne ut til bruk i barnehagen. 

DENNE MÅNEDEN 
 

 
Samefolkets dag 6. februar 
 -Vi markerer samefolkets dag fredag       
   5.februar 
 
  

Karneval 
 - onsdag 17.mars arrangerer vi karneval 
 - nærmere info kommer i hyllene 
  

 

FEBRUAR 
Hu og hei, 
du og jeg 

danser dagen 
Lang. 

Januar og fe-
bruar har fest og 

bjelleklang! 
Snø og sno har vi 
to, hvis du liker 
det. Vil du heller 
ha litt sol, så vent 

på nummer tre 
 



                       BARNS MEDVIRKNING 
 

 Barnehageloven (§13) og FN`s barnekonvensjon (artikkel 12) slår fast at barn har rett til medvirkning. I Rammeplan for  
 Barnehager står det at barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. De skal delta aktivt i  
 planlegging og vurdering , og deres  synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. 
 Hva  vil dette si for oss i vår hverdag i vår barnehage? 
 
  

 Medbestemmelse er å få velge hvor vi skal gå på tur, hva vi skal spise, hva vi skal gjøre på fødselsdagen  o.s.v.   
 

 Medvirkning er noe annet! Medvirkning betyr at barnet får ”virke med” med hele seg slik de er. Det betyr at vi voksne må ta barnas perspektiv  
 og være positive mottakere til deres initiativ (barnas utsagn, hva de spontant kommer med). 
 Vi må være lydhøre for barnas ønsker,  følelser, utsagn, ideer og meninger, vise at vi er åpne for dette, at vi liker barnet og venter på det. Barns medvirkning er  
 avhengig av vårt syn på barn, hvordan er vi som mottakere av deres initiativ.  Samtidig må vi huske at barn ikke aner konsekvensene av sine ønsker,  
 verken for seg eller andre. Medvirkning er ikke å få gjøre alt en vil. Vi voksne må ”holde rattet” og ta ansvaret. 

 

               
 

 VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE 
  
 Andre samarbeidspartnere 
  
 Vi samarbeider tett med forskjellige faginstanser som PPT, barnevernet, familiesenteret bla. i form av TIMS. Vi har også samarbeid med Videregående skole på  
 Fauske, hvor vi tar imot elver til praksis. Vi tar imot studenter fra høgskoler 
 
 Samarbeid med Sulitjelma skole 
 
 Barnehagen og skolen samarbeider på følgende områder: 
  
 Det utarbeides et årshjul hvor vi setter av samarbeidspunkter i løpet av skoleåret. Det er kirkevandring til jul og påske. Storklubben deltar på Stasjonsjobbing  
 sammen med 1.—4. klasse en gang i måneden fra januar. Vi deltar på et par turer sammen med småskolen i løpet av året. 1. klasse kommer til barnehagen og 
 baker lussekatter. 
 
 Bruk av bassenget, skjer i samarbeid med 1.og 2. klasse. 
  
 Alt av samarbeid avhenger er avhengig av utviklingen av Coronasituasjonen 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

9 
1 
 
Vinterferie skolen 

2 
 
Vinterferie skolen 

3 
 
Vinterferie skolen 

4 
 
Vinterferie skolen 

5 
Varmt måltid 
Vinterferie skolen 

6 7 

10 
8 9 

Gymsal 
FREYA 4 ÅR 

10 11 12 
Varmt måltid 

13 14 
 

11 
15 16 

Gymsal 
 

17 18 19 
Varmt måltid 

20 21 
 

12 
22 23 

Gymsal 
24 25 

 
26 
Varmt måltid 
RIKARD 5 ÅR 

27 28 
Palmesøndag 
 

13 
29 
 

30 

Gymsal 
31 
MAGNUS 3 ÅR 

 Stenger kl.12.00 

    

TEMA 
 

Vinter  
Påske   

 

 

 

DENNE MÅNEDEN 
 

 
 
Barnehagedagen 
  - Nærmere informasjon kommer. 
  
 
 
 

Snø- og skilek 
Vi satser på masse flott ski- og snølek i nærområdet 
 
 

Vinterferie 
 - skolen har vinterferie i uke 10. dersom dette 
    medfører at ditt/dine barn blir borte fra barne-
    hagen, vær snill og gi oss beskjed så snart det    
    er bestemt. 

MARS 
Jeg heter Mars 
og kan være stri 

oppå fjellet, oppå 
fjellet. Men sol-
skinn kan det jo 

også bli oppå fjel-
let, oppå fjellet. 

Hvis jeg er heldig 
med vind og vær, 

så ser du  
gåsunger her og 
der nedi hellet, 

nedi hellet. 
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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 
Samlingsstund 
Utetid 0-3 år 
Lesestund 
Lunsj 
Hvilestund 
Frilek ute/inne 

 
Samlingsstund 
Utetid 0-3 år 
Gymsal 
Lunsj 
Hvilestund 
Frilek ute/inne 

 
Samlingsstund 
Utetid 0-3 år 
Storklubb 
Lesestund 
Lunsj 
Hvilestund 
Frilek ute/inne 

 
Samlingsstund 
Utetid 0-3 år 
Formingsaktivitet 
Lunsj 
Hvilestund 
Frilek ute/inne 

 
Samlingsstund 
Utetid 0-3 år 
Varmt måltid 
Lesestund 
Lunsj 
Hvilestund 
Frilek ute/inne 
 
 

 
           

                   DAGSRYTME (de fleste tidspunktene mellom åpnings– og stengetid er veiledende) 
             

 07.15   Barnehagen åpner 
     Frilek 
 08.00—08.45  Frokost 
     Frilek ute eller inne.  
 10.00   Tilrettelagte aktiviteter, f.eks forming, turer, lekegrupper, samlingsstund        
 11.15   Lunsj 
     Hvilestund 
     Frilek ute/inne 
     Tilrettelagte aktiviteter, f.eks forming, lekegrupper, samlingsstund         
     Pauseavvikling for de voksne 
 13.45   Frukt  
 15.15   Knekkebrød 
     Frilek ute eller inne 
 16.30   Barnehagen stenger 

               UKEPLAN 
  For at hverdagen skal gå mest mulig  ”knirkefritt” har vi lagt en del aktiviteter til faste dager og 

klokkeslett. Ukeplanen kan endres og eller fravikes ved behov.  

 
Både for de voksne og barna er 

det greit med en fast ramme 
rundt 

 dagen , og en del av våre faste  
rutiner og aktiviteter er derfor 

 tidfestet. 
 

 Vi legger imidlertid  stor vekt på 
å være fleksible , og  

strekker oss langt for å  
tilfredsstille hvert enkelt barns 
 behov . Dagsrytmen er derfor 

”veiledende”.  



 

       April 
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13 
 

 
  1 

Skjærtorsdag 
2 
Langfredag 

3 
påskeaften 

4 
1.påskedag 

14 
5 
2.påskedag 

6 
PLANLEGGINGSDAG 
ADRIAN 3 ÅR 

7 
 

Vi feirer ADRIAN 3 år 

8 
 

9 
 

10 

CASPER 2 ÅR 
11 
 

15 
12 
  

Vi feirer CASPER 2 år 

13 
Gymsal   

14 
 

15 
 

16 
 

17 
Varmt måltid 
May-Lis fyller år 

18 
 

16 
19 20 

Gymsal  
 

21 
Camilla fyller år 

22 23 24 
Varmt måltid 

25 

17 
26 27 

Gymsal  
28 29 30   

TEMA 
 

Vår og vårtegn 
Snøsmelting og nytt liv.  

 
 

 

DENNE MÅNEDEN 
 

Vi ser på forandringer  
i naturen. 

Trekkfuglene kommer tilbake 
Småkryp våkner til liv  
og vakre vårblomster  

dukker opp. 

APRIL 
Den siste snøen 

som fins i skaret, 
den tiner jeg for 

jeg er April.  
Jeg gir deg blå-
veis i bekkefaret 
og regn og sol-
skinn og mere 

til. 

 
 
 

NB! 
Har dere sjekket barnas skifteklær?? 

Våren kan være lur….. 
Pass på at barna har klær til både varme og 

kjølige dager.  
 

Vi starter opp med foreldresamtaler. 
 

 



 
 

 PLANLEGGING , VURDERING OG DOKUMENTASJON 
  
 

 
 PLANLEGGING  
 Med utgangspunkt i årsplanen, utarbeider vi mer detaljerte månedsplaner som blir delt ut til foreldrene.   
 Det er også viktig å ”gripe” dagen ut fra vær og det ungene og personalet er opptatt av der og da 
 Sammen med månedsplanen kommer en månedsinfo, denne inneholder en kort evaluering av måneden før og annen info som  bør tilkomme foreldrene 
 
  
 

 VURDERING 

 Barnehagens pedagogiske arbeid vurderes kontinuerlig. Hva fungerer bra, hva kan vi bli bedre på?   Barnegruppen og det enkelte barns trivsel,  
 utvikling og læring evalueres fortløpende på avdelingsmøtene. Barna skal også ha mulighet til å uttrykke sin mening om barnehagens innhold og aktivitet.  
 Foreldrene  er også med og evaluerer  samarbeidet, barnas trivsel, innhold og kvalitet ved å gi tilbakemeldinger på foreldremøter, brukerundersøkelser,  
 foreldresamtaler og  ved den daglige kontakten.   
 
 
 

 DOKUMENTASJON 

 ”Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.   
 Dokumentasjon  av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljø og kommunen  som barnehagemyndighet informasjon om hva  barn opplever, lærer og gjør i 
 barnehagen, og  om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen.” (sitat Rammeplanen kap. 7.)  
 Dokumentasjon synliggjør barnas  temaarbeid og hverdag.  
 Dokumentasjon er et viktig grunnlag for refleksjon og læring.  
 Hos oss foregår dokumentasjon ved god tilbakemelding om hvert enkelt barn i hentesituasjonen, bilder og tekster knyttet opp mot   
 tema arbeid. Hvert barn har sin egen perm med bilder, tegninger etc. Det henger også mye dokumentasjon inne på  veggene.  
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 Mai 
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17 
     1.  

Off. høytidsdag 
2 

18 
3 

 
4 

Gymsal  
5 

 
6 
 

7 
Varmt måltid 

8 

ARON 4 år 
9 

19 
10 
 

Vi feirer ARON 4 ÅR 

11 

Gymsal  
13 13 

Kristi Himmelfartsdag 
Barnehagen stengt 

14 
 
Elevfri 

15 16 
 

20 

17. 

Grunnlovsdag 
18 

Gymsal  
19 20 

 
21 
Varmt måltid 
 
 

22 

PINSEAFTEN 

23 

1.PINSEDAG 

21 

24 

 2.PINSEDAG 
25 
 

ERIK 6 ÅR 

26 27 
 

TILDE  4 ÅR 

28 
Varmt måltid 
 
 

29 
 

30 
 

 

DENNE MÅNEDEN 
 

Grunnlovsdagen 
 - vi pynter i barnehagen med flagg og           
    mai- blomster 
 - vi øver på nasjonalsangen 
 
 

 
Turer i nærmiljø, til industriområdet og  

besøksgruva 
Aktivitetsdag på fotballsletta 

 
 
 

MAI 
Men det er nå 
vel jeg som tar 
prisen, hva du 
nå av de andre 
har fått! Det er 

jeg som kan vifte 
i brisen med et 

flagg som er 
rødt, hvitt og 
blått! Jeg har 

bjørker med slør 
over stammen, 

jeg har vårmuld 
til alt som vil 

gro. Jeg har all-
ting som holder 

oss sammen i det 
landet der nord-
menn skal bo! TEMA 

 

Vi snakker om hvorfor 
vi feirer 17. mai. 

Vi tegner flagg og  
pynter barnehagen. 

Lokalhistorie 
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HESTTRØA 

LEKEPARKEN 

FOT-

VÅRE TUR-
OMRÅDER  

I  
SULIS 

 
 

Lekeparken 

Hesttrøa 

Fotballsletta 



      

 Juni 
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22 
31.mai 1 2 

 
3 4 

Varmt måltid 
5 6 

23 
7 
   

8 9 
 

10 11 
Varmt måltid 

12 13 

24 
14 
 LEAH 6 ÅR 

15 
LINNEA 5 ÅR 

16 

Sommerfest 
17 

 
18 
Varmt måltid 

19 
 

20 

25 
21 22 23 

 
24 25 

Varmt måltid 
26 27 

 

26 
28 
 

29 30     

 

DENNE MÅNEDEN 
 

Vi håper at lange varme dager kommer til å 
prege denne måneden. 
 
 

16. juni  inviteres det til sommerfest for å 
markere at det nærmer seg ferie for noen og 
at barnehageåret går mot slutten.  
Vi satser på å kose oss ute med underhold-
ning, kaffe, brus og kaker 
 
 
Storklubbtur gjennomføres i løpet av juni, 
som avslutning på tiden i barnehagen 

 
Dette avhenger selvsagt av corona 

situasjonen 

JUNI 
Når mai er forbi, 

på ta deg en tur til 
steinrøysa neri 

bakken, da  
blomstrer det  

nype-roser i ur i 
steinrøysa neri 

bakken. Og blå-
klokka står og 

ringler i kratt. Når 
bålet er tent en 

midtsommernatt 
blir juni en drøm 

som du finner att i 
steinrøysa neri  

bakken. 



 
 

 

VASKE FINGRE SANG 
Mel: «Fader Jakob» 

Vaske hender ,vaske hender 
Såpe på, såpe på 

Vaske alle fingre, vaske alle fingre  
Tommel og, tommel og. 

 
Vaske oppå, vaske oppå 
Mellomrom, mellomrom 

Hendene blir rene, hendene blir rene 
Skyll og tørk, skyll og tørk 

 
 

 

 
 
KUA MI  
 

Kua mi jeg takker deg 
Deilig melk du gir til meg 
Hver en dag og til mitt 
brød 
Drikker melken din så søt 
 

 

 
 

BRØD-
MAT  
 

Brødmat med brunost eller leverpostei 
Melk og litt brød det er viktig for meg 
Mat som har stoffer som kroppen må ha 
Så jeg kan fungere å føle meg bra 
Niste, niste-pakke, det må alle sammen ha 

GUTTER OG JENTER 
 

Gutter og jenter sitter og venter 
Magen er sulten og halsen er tørst 
Nå skal vi spise men vi skal vise 
At vi kan synge visen vår først 



 

       Juli                                                    
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26 
  

 
1 2 

Varmt måltid 
3 4  

27 
5 7 

 
8 9 

Varmt måltid 
10 11 6 

28 
12 14 

 
15 16 

Varmt måltid 
17 18 13 

29 
19 
 

21 
 

22 23 
Varmt måltid 

24 25 20 

30 
26 28 

 
29 30 

Varmt måltid 
 

31  27 

DENNE MÅNEDEN 
 

 
 
For noen er også dette slutten på en 
epoke i livet, det begynner å nærme 
seg skolestart for Storklubbarna.  
Til dere ønsker vi lykke til videre og 
håper dere har hatt en fin tid her i 
barnehagen. 
Vi er glade for at vi fikk bli kjent 
med dere. 

 

JULI 
Sol ute, sol inne, 
ta et bad der det 

er å finne, plomp! 
ut i dammen. 
Sol nede, sol  
oppe, gå på  

brettet og prøv å 
hoppe, plomp!  
uti dammen. 
Juli har ferie, 
kom igjen finn 

melodien og hold 
på den. Sol ute, 

sol inne, ta et bad 
der det er å finne, 

plomp,  
alle sammen! 

GOD SOMMER! 
TAKK FOR ET FLOTT 

BARNEHAGEÅR! 


