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August

Tema: Tilvenning, oppstart, 

familie og vennskap

Fokusbegreper:

Felleskap: felles første uke i Kirkebakken 

– vi sår gulrøtter, vennskap, bli kjent 

med hverandre (igjen), rutiner

Vær: vannlek, klær, utetid, fysisk 

aktivitet, bærturer

Hva er viktig for foreldrene:

• Vi gjennomfører 

oppstartsamtaler

• Vi hilser nye barn 

velkommen



September
Tema: Tilvenning; vennskap

Fokusbegreper:

Vennskap: felleskap, rutiner, regler, Mitt 

valg, lekegrupper

Aktiviteter: Svømming for maxi, turer i 

nærmiljøet

Musikk: sang, rytme, musikkgruppe, 

instrumenter

Hva er viktig for foreldrene:

• Vi har foreldrekaffe på begge 

avdelinger for å bli bedre kjent med 

hverandre

• Vi gjennomfører to 

planleggingsdager den 5. og 6. 

september (barnehagen er stengt 

disse dagene)



Oktober
Tema: Høst og kulturuke

Fokusbegreper:

Kulturuke: FN-dag, bli kjent med 

forskjellige kulturer og religioner som 

finnes i nærmiljøet, felleskap, 

tradisjoner

Høst: vær og klær, natur, dyr

Aktiviteter: brann og politi, 

brannøvelse, svømming og besøk i 

Domkirken for maxi, kosedyrsykehus

Musikk: sang, rytme, musikkgruppe, 

instrumenter

Fellessamling: 25.oktober 2019

Hva er viktig for foreldrene:

• Vi har en flaskeinnsamlingsaksjon

• Foreldremøte for begge avdelinger onsdag 

09.oktober 2019

• Personalet gjennomfører førstehjelpskurs

• Foreldresamtaler for Maxibarn



November
Tema: Takknemlighet og eventyr

Fokusbegreper:

Takknemlighet: hva er jeg takknemlig 

for, vi skriver det på lapper og leser 

dette med og for alle med jevne 

mellomrom

Aktiviteter: ha med dag, skrivedans for 

maxi

Musikk: sang, rytme, musikkgruppe, 

instrumenter

Turer: i nærområdet

Hva er viktig for foreldrene

• Planleggingsdag Fredag 1. november

• Foreldresamtaler for barn i Kirkebakken

• Vi inviterer foreldrene på en høstsuppe 

mandag 11. november 2019



Desember
Tema: Advent og jul

Fokusbegreper:

Advent og jul: adventssamlinger hver dag, 

Lucia, nissemarsj for barna i Tyslevveien og 

nissefest for Kirkebakken mandag den 16. 

desember 2019, vi lager julegaver,  

julegudstjeneste og julespill

Fellessamling i Tyslevveien: Åpen for alle 

foreldre tirsdag 10. desember 2019

Hva er viktig for foreldrene:

• Luciagudstjeneste for begge 

avdelinger i kirken kl 8, fredag 13. 

desember 2019

• Vi deltar i en julegudstjeneste der 

personalet er med å formidle 

juleevangeliet

• Foreldrene er invitert til å delta på 

samlingsstundene i adventstiden

• Fellessamling i Tyslevveien kl.9.30, 

tirsdag den 10. desember 2019



Januar

Tema: Vinter og eventyr

Fokusbegreper:

Vinter: snø, is, vann, farger, 

skiskole, skilek, ake, snømann

Klær: vær, ull i flere lag,   

genser, bukse, dress, votter, 

lue, sko, sokker

Eventyr: Skinnvotten  

dramatisering, boklesing, 

kreativitet

Sosial kompetanse: 

Samarbeid, enighet/uenighet, 

unnskyld, konfliktløsning, 

samtaler

Musikk: sang, rytme, 

musikkgruppe, instrumenter

Hva er viktig for foreldrene:

• Vi markerer hellig tre kongers fest med vårt 

tradisjonsrike julespill for Tyslevveien i 

Tyslevveien mandag 6. januar 2020

• Gruppene midt i mellom og mini i 

Tyslevveien får tilbud om foreldresamtale

• Vi har en planleggingsdag fredag den 3. 

januar 2020



Februar
Tema: Vinter

Fokusbegreper:

Ski: skilek, skigåing, nedover og 

oppoverbakke, slalåm og plog

Karneval: 25. februar 2020, farger, 

kostymer, dans, sang, faste og 

omtanke for andre

Vinter: vær og klær, ake, snømann, 

snøball, is

Vinterferie: kino, legobygging på 

Lambertseter, ha med dag

Musikk: sang, rytme, musikkgruppe, 

instrumenter, vintersanger

Fellessamling: markering av 

samefolkets dag 6. februar 2020

Hva er viktig for foreldrene:

• Foreldresamtaler

• Ettermiddagssamling i begge 

avdelinger 

• Tyslevveien: onsdag, 12. 

februar 2020

• Kirkebakken: onsdag, 26. 

februar 2020



Mars

Tema: Fastetid og vår

Fokusbegreper:

Ski: skirenn for avdeling Tyslevveien

Faste: fastebøsser til Kirkens 

nødhjelps fasteaksjon

Aktiviteter: Karneval, Skrivedans for 

Maxi, Mitt valg, turer, matgrupper

Musikk: sang, rytme, musikkgruppe, 

instrumenter

Takknemlighetsprosjekt

Fellessamling i Kirkebakken: tirsdag 

24. mars 2020

Hva er viktig for foreldrene:

• Påskeettermiddagssamling i 

Kirkebakken: mandag 30. mars 

2020

• Påskefrokost i Tyslevveien tirsdag 

31. mars 2020



April

Tema: Påske og Vår

Fokusbegreper:

Vårtegn: planter, dyr, småkrypp

Påske: laging av påskepynt, 

påskesanger, påskepynt, 

påskesamlinger, påskegudstjeneste 

onsdag 1. april 2020, påskevandringer

Turer: i nærområdet for Kirkebakken, til 

renseanlegg for maxi, vi leter etter 

vårtegn; Kirkebakken besøker 

Tyslevveien

Aktiviteter: kosedyrsykehus, 

nysgjerrigper, Mitt valg, ha med dag, 

skrivedans for maxi, brannøvelse for alle

Musikk: sang, rytme, musikkgruppe, 

instrumenter

Hva er viktig for foreldrene:

• Foreldrene til Maxibarn får tilbud om 

foreldresamtale (skoleforberedende)

• 1. søndag etter Påske deltar vi alltid i gudstjeneste 

m gjennomgang av hele påsken søndag 19. april 

2020

• Personalet gjennomfører livredningskurs i vann

• Vi gjennomfører dugnad i begge avdelinger 

onsdag 29. april 2020 og en fleksibel dag senere



Mai
Tema: Vår og 17. mai

Fokusbegreper:

17.mai: vi markerer 17.mai med sang, 

flagg, og tog, Stikkord er: frihet og 

felleskap

Turer: Skolebesøk og langs Ljanselva 

for maxi, nærområdet, museum 

Kirkebakken besøker Tyslevveien

Aktiviteter: fotografering, 

nysgjerrigper, Mitt valg, skrivedans for 

maxi, vi planter frø

Musikk: sang, rytme, musikkgruppe, 

instrumenter

Hva er viktig for foreldrene:

• 22.mai 2020 er barnehagen stengt 

(inneklemt dag)

• Barnehagen markerer 17.mai den 15. mai 

2020 med foreldre og personalkorps og 

eget tog

• Barnehagefotografering

• Foreldremøte for nye foreldre og de som 

flytter over til storbarnavdeling 26.mai 

2020



Juni
Tema: Sommer og vann

Fokusbegreper:

Sommer: vær og klær, mye utetid, vi 

spiser ute, sommerfest

Vann: bade i spreder og plaske i 

basseng, kald, varm, lek, nysgjerrigper, 

eksperimenter

Turer: Kano og overnattingstur og langs 

Ljanselva med maxi, lengre turer med 

alle, Kirkebakken kommer på besøk til 

Tyslevveien

Musikk: sang, rytme, musikkgruppe, 

instrumenter

Aktiviteter: Mitt valg, nysgjerrigper, 

sommeravslutning, lille larve prosjekt, vi 

følger med plantene som vokser

Fellestur

Hva er viktig med foreldrene:

• Sommerfest/avslutning, vi sier ha det til 

maxibarna i Tyslevveien: 15. juni 2020

• Sommerfest i Kirkebakken: 16. juni 2020

• Vi gjennomfører et foreldremøte i 

Tyslevveien for alle nye foreldre

• Siste dag før sommerferien er 



Vi gjør mye mer... hver måned... hver dag...

 Lek er aller viktigst i barnehagehverdagen. Derfor har vi fokus på god lek gjennom hele dagen hver dag.

 Vi har daglige samlingsstunder med forskjellig innhold som blant annet sang, fortelling, teater, temaer som barna er 
interesserte i.

 Vi samtaler mye med barna om livets store spørsmål og spesielt om hvordan vi kan oppføre oss mot hverandre så alle kan 
ha det bra.

 Tall og bokstaver, bøker og språkutvikling er en viktig del av hverdagen. I tillegg har vi språkgrupper og lekegrupper hvor vi 
fokuserer på språkutvikling.

 Vi gjennomfører regelmessige personalmøter for å holde oss faglig oppdatert.

 Barna har hver måned bibelfortellings samlinger som danner grunnlag for videre samtaler og aktiviteter gjennom måneden.

 Vi gjennomfører regelmessig fellessamlinger for begge avdelingene både på avdelingene eller i kirken. I disse samlingene 
synger vi, forteller bibelfortellinger eller eventyr, har teater og mye mer.

 Vi går ukentlig på turer med alle aldersgrupper. Målet er avhengig av alder, fysiske forutsetninger og tema.

 Vi bruker Mitt valg som et gjennomgående prosjekt, men også i hverdagen for å utvikle sosial kompetanse.

 Vi jobber med å tenke positivt og løsningsorientert og ikke negativt.

 Maxibarn besøker sykehjem og eldretreff flere ganger hver måned. Her synger de sanger for og med de eldre.

 Vi snakker om kroppen gjennom hele året.

 Vi gir barn mulighet til fysisk aktivitet hver dag. Vi utfordrer barn til å utvikle seg ved å gi varierte tilbud både inne og ute.

 Vi utfordrer barna til selvstendighet med f.eks påkledning, smøre mat og skjenke selv.


