
  

Årshjul for Krabbeskjulet       

2018/2019 



MÅNED TEMA MÅL/INNHOLD DIVERSE 

      AUGUST TILVENNING  

 
 

 

 

 

 

 

 

TURER 

 

 

 

 

 

- Ta i mot de nye 

barna og 

foreldrene.  
- Legge tilrette for 

at de nye barna skal 

bli kjent og trygg, 

og komme inn i gode 

og faste rutiner. 

 
- Gå turer og leke i 

naturen/ 

barnehagens 

nærområde   

      (Bli glad i / få  

       respekt for 

       naturen  

       + Motorisktrening 

De nye barna på 

Krabbeskjulet er: 

Josephine, Yusuf og 

Emin 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SEPTEMBER 

 
 

JEG OG DE ANDRE 

Identitet og relasjons 

kompetanse.    

 
 

 

REN HÅND 

 

- Hva heter vi og 

hvordan ser vi ut? 

(Samtaler. Sanger. 

Male portrett. 

Lære navn på 

kroppsdeler m.m.) 

 

- Målet er at barna 

skal forstå hvorfor 

håndhygiene er 

viktig og at de skal 

bli selvstendige i 

ivaretakelsen av 

egen håndhygiene. 

 

      

 

Planleggingsdag: 

Mandag 10.sept. 

 

Foreldremøte:  

Torsdag 27.sept 

  

“REN HÅND”,             

Fokus på håndhygiene 

uke 38-39 

 

 

 

 

 

 

Månedens 

sang/dikt: 

«Vaske hender» 

 

      OKTOBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEG OG DE ANDRE 

Identitet og relasjons 

kompetanse.  

 
 

HØST 

 

- Hvordan skal jeg 

være mot andre og 

hvordan liker jeg at 

andre er mot meg, 

(Samtaler. 

Dramatisering. Lage 

«regler») 

 

- Hva skjer i naturen 

om høsten.  

      Gå turer og leke i 

      naturen/  

      barnehagens  

      nærområde.   

Fotografering: 

Torsdag 19.okt 

 

Høstfest:       

Fredag 5.okt 

 

 

 

 

 

Månedens 

sang/dikt:  

«La været være 

som det er»           

 



     NOVEMBER 

 
  

 

JEG OG DE ANDRE 

Identitet og relasjons 

kompetanse. 

 
 

 

JULEVERKSTED 

 
 

 

- Snakke om    

følelser. 

 

- Snakke om grenser 

for egen og andres 

kropp. Hva er 

greit/ikke greit. 

 

- Besøke de andre  

       avdelingene og   

       lage julegaver  

 

- Gå turer og 

       leke i naturen/ 

       barnehagens 

       nærområde. 

Planleggingsdag:  

Fredag 9.nov. 

 

Fotballturnering for 

Utforskergruppen 

 

Juleverksted: 

Tirsdag 20.nov. 

Torsdag 22.nov. 

Tirsdag 27.nov. 

Torsdag 29.nov. 

 

Månedens 

sang/dikt: 

«Stopp ikke mobb»        

 

DESEMBER 

 
 

 

HVORFOR FEIRER VI 

JUL? 

 

- Få kjennskap til 

Juleevangeliet 

  

- Få kjennskap til at 

mennesker/ 

familier er 

forskjellige og  

       forskjellige  

       grunner til at 

       vi feirer Jul 

       (Samtaler.  

       Jule/vintersanger 

       Dramatisering.  

       Baking. Forming  

       Kalender) 

      

- Gå turer og 

       leke i naturen/ 

       barnehagens 

       nærområde. 

 

Felles adventstund 

Fredag 7.des. 

 

Utforskerne går 

Luciatog i bhg.: 

Torsdag 13.des. 

 

Foreldrefrokost: 

Fredag 14.des  

 

Nissefest:      

Fredag 21.des. 

 

 

 

 

 

Månedens 

sang/dikt: 

«Barn av regnbuen» 

 
  

JANUAR 

 

 

EN BÆREKRAFTIG 

FREMTID 
        

 
 

       -   Skape holdninger 

            og verdier for å 

            ivareta miljøet, 

            kloden og bidra 

            til et  

            bærekraftig 

            levesett. 

 

       -    Gå turer og 

            leker i naturen/ 

            bhg.nærområde 

Planleggingsdag: 

Onsdag 2.jan. 

 

Foreldresamtaler 

 

 

 

Månedens 

sang/dikt:  

«Den einaste jorda 

vi har»    
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FEBRUAR 

 

 

FOKUS PÅ EN 

BÆREKRAFTIG 

UTVIKLING 

 

 
SAMISK KULTUR  

 
 

 

- Vi fortsetter med 

en bærekraftig  

fremtid som tema. 

 

- Få kjennskap til 

samene/den 

       samiske kultur.    

       (Samtaler. 

       Samisk flagg. 

       Mat. Se bilder. 

       Høre musikk).  

   

- Gå turer og 

       leke i naturen/ 

       barnehagens 

       nærområde           

 

Planleggingsdag: 

Fredag 1.feb. 

 

Foreldresamtaler 

 

Markering av 

Samefolkets dag: 

Onsdag 6.feb. 

 

Karneval:       

Fredag 15.feb. 

 

Månedens 

sang/dikt: 

«Bjørnen sover» på 

samisk  
 

        MARS 

 

 

FOKUS PÅ EN 

BÆREKRAFTIG 

UTVIKLING 

 

 

 

 

- Vi fortsetter med, 

og avslutter temaet 

om bærekraftig 

utvikling. 

 

- Gå turer og  

       leke i naturen/ 

       barnehagens   

       nærområde.           

 

 
 

 

 

 

Månedens 

sang/dikt:  

«Frøet» 

APRIL 

 
 

 

HVORFOR FEIRER VI 

PÅSKE? 

 

   

        
 

- Få kjennskap til  

       det kristne 

       påskebudskapet. 

       Få kjennskap til 

       at mennesker/   

       familier er  

       forskjellige, og at 

       det er forskjellige  

       måter/grunner til 

       at vi feirer påske.  

    

- Gå turer og  

       leke i naturen/ 

       barnehagens   

nærområde. 

 

Påske: (Onsdag 

17.april stenger 

barnehagen 12:00) 

Torsdag 18.april – 

Fredag 19.april og 

Mandag 22.april.Bhg. 

stengt.  

 

 

 

 

Månedens 

sang/dikt:  

«Meitemarken»   
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MAI 

 

 

 

 

 

 

FØRSTEHJELP FOR 

BARN 

 

 
  

 

 

 

 

17. MAI 

 
 

 

- Vi snakker om, og 

trener på 

Førstehjelp for 

barn. Øke 

bevisstheten om 

førstehjelp, og 

fokusere på 

medmenneskelighet 

og hjelpevilje.   

- Bli kjent med 

hvorfor vi 

       feirer 17.mai. 

Samtaler og 

       Fortellinger.  

       Sanger. 

       Fargelegge det 

       Norske flagget. 

       Lage “17.mai pynt»  

         

- Gå turer og 

       leke i naturen/ 

       barnehagens                

       nærområde.           

  

Planleggingsdag:    

Fredag 31.mai  

 

Korkonsert i 

Tertnes bedehus: 

tirsdag 7.mai. 

 

Foreldrefrokost: 

Torsdag 16.mai.  

 

Overnattingstur til 

Setervika for 

Utforskerne:   

Torsdag 23.mai- 

Fredag 24.mai.  

 

 

 

Månedens 

sang/dikt:   

«17.mai er vi så 

glad i» 

 

JUNI og JULI 

 

 

FØRSTEHJELP FOR 

BARN  

 
 

 

 

 

- Vi fortsetter med 

      førstehjelp for barn                   

- Ferieavvikling for 

store og små. 

Grillfest: 

?.jun.  

Månedens 

sang/dikt:  

«De tre 

nødnumrene»  
 

 

 

Dette er en grov oversikt over tema og aktiviteter gjennom barnehageåret 2018-2019. Vi har 

dette barnehageåret valgt å ha temaer som strekker seg over flere mnd. Temaene vi vil ha 

fokus på har vi kalt: «Jeg og de andre», «En bærekraftig fremtid», «Førstehjelp for barn» . Vi 

vil alltid ha fokus på vennskap og samspill, lek og språk. Hver måned sender vi ut 

månedsbrev hvor vi forteller om/ evaluerer måneden som har gått, og skriver litt om den 

kommende måneden. I forkant av hver uke vil vi sende ut ukeplan i e-barnehage hvor vi 

skriver mer detaljert hvilke aktiviteter, og hva vi vil jobbe med ut ifra hva som er månedens 

tema. Hver dag skriver vi «dagen i dag» hvor vi forteller litt om aktivitet/hendelse den 

aktuelle dagen. Både månedsbrev, ukeplan og «dagen i dag» vil du finne på e-barnehage. Når 

vi jobber med et tema jobber vi tverrfaglig, og kommer på denne måten innom fagområdene. 

Vi kan f.eks. bruke sang, dikt, forming, mat, turer, bøker, samtaler for å få erfaringer og 

opplevelser omkring temaet. Og vi kan jobbe med temaet både i planlagte læringssituasjoner 

og i spontane hverdagssituasjoner gjennom dagen.   

 



BARNEGRUPPEN PÅ KRABBESKJULET 

Barn født 2013: 

William, Sofia, Mikkel, Kasper. 

Barn født 2014: 

Adrian, Ludwig, Emin, Filippa. 

Barn født 2015:  

Vemund, Leah, Eleah, Håkon. 

Barn født 2016: 

Yusuf, Oscar, Josephine.  

 

 

VI SOM JOBBER PÅ KRABBESKJULET 

Glenda Fagarbeider  

Linda Barnehagelærer  

Anita Barnehagelærer og pedagogisk leder. 

 

 

 

 

 

 



DAGSRYTMEN PÅ KRABBESKJULET 

Her er en oversikt over hva vi gjør i løpet av uken, når og hvor de ulike aktivitetene holder 

sted, hva som er spesielt for ulike dager. Mandag er turdag, tirsdag er kordag, onsdag er 

utforskegruppe, torsdag er ”lekedag”/matdag” og fredag er litt åpen men med spesielt fokus 

på samlingsstund/ eventyrstund+ at de voksne krabbene har avd. møte fra ca 09.00-ca. 10.00 

mens Ekornhulen passer barna.  Alle dager preges selvfølgelig av glede, humor og masse lek, 

og ingen dager er lik!  

 

 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 07.00  
Barnehagen åpner 

  

Kl. 08.30  
Frokost  

  

Kl.10.00  
Vi går på tur 

 

  
   

Kl 11.30  
Lunsj i bhg. eller 

ute på turen. 

 

Kl. 12.00  

Utetid/ Sovetid 

  

Kl. 14.30  
Yoghurt/ Frukt  

 

Kl. 16.30 
Barnehagen stengt 

 

 

 

  

Kl. 07.00  
Barnehagen åpner 

  

Kl. 08.30  
Frokost 

 

Kl. 09.15  
Ped.leder møte til 

klokken 10.15. 

(Anita eller Linda) 

  

Kl. 10.30  
KOR  

2013 barna i 

partallsuker og 2014 

barna i odde..(Anita) 

 

MINIKOR 

2014, 2015 og 2016 

barna (Glenda)  

  
LEK / LESESTUND        

De barna som ikke  

er på koret. (Linda) 

  

Kl. 11.30  
Lunsj 

 

Kl. 12.00  

Utetid/ Sovetid 

  

Kl. 14.30 
Yoghurt/ Frukt 

  

Kl. 16.30 
Barnehagen stengt  

 

Kl. 07.00  
Barnehagen Åpner 

  

Kl. 08.30  
Frokost 

  

 

Kl. 10.00-11.15  
Utforskergruppe  

(Linda) 

 

4 års tur for 2014 

barna siste onsdag i 

mnd. (en av oss 

voksne på avd. er 

med på turen). 

 

Lek/ samlings. 

for resten av barna 

(Glenda og Anita) 

   

Kl. 11.30  
Lunsj 

 

Kl. 12.00  

Utetid/ Sovetid 

  

Kl. 14.30  
Yoghurt/ Frukt 

  

Kl. 16.30  
Barnehagen stengt  

Kl. 07.00  
Barnehagen åpner 

  

Kl. 08.30  
Frokost 

  

Kl. 09.00-10.00  

Vi passer Ekorn 

barna under 

avdelingsmøte for 

Ekorn voksne.  

  

Kl. 09.00- 
”Lekedag”/matlaging 

 

Kl. 11.30 
Lunsj/ ”matdag” 

   

Kl. 12.00  

Utetid/ Sovetid 

  

Kl. 14.30  
Yoghurt/ Frukt 

  

Kl. 16.30  
Barnehagen stengt  

Kl. 07.00  
Barnehagen åpner 

  

Kl. 08.30  
Frokost 

   

KL 09.00-10.00 
Krabbe avd. møte, 

Ekorn passer 

Krabbebarna. 

 
Lek- samlingsstund- 

- eventyrstund. 

Hele barnegruppen / 

delt barnegruppe 

 

   Kl. 11.30  
Lunsj 

 

Kl. 12.00  

Utetid/ Sovetid 

 

 Kl 14.30  
Yoghurt/ Frukt  

 

Kl. 16.30  
Barnehagen Stengt  



DIVERSE TELEFON NR. 

Tlf nr. til Krabbeskjulet:  

48492226 

Tlf nr. til Kontoret (Ørjan): 

48492221 

Mob. nr. til Anita (privat):  

94379828 

Mob. nr. Linda U. Thomassen (privat): 

45217756  

Mob. nr. til Glenda (privat): 

90162196 

 

 

DE TRE NØDNUMRENE 

«Om det brenner i et hull, ring 110»                                                                                                  

«Om noen har stjelt et do, ring 112»                                                                                              

«Om noen har slått et kne, ring 113» 

 



 HUSKELISTE  

Ring avdelingen eller send melding dersom 

dere kommer etter  klokken 09.30. 

Frokost er mellom 8:30-09:00, prøv å unngå å 

levere i dette tidsrommet. 

Ring eller send melding dersom barnet har 

fri, evt. er syk. 

Merk alle klær (sko, undertøy m.m.) 

Sjekk at barnet har nok ekstra-tøy på plassen.            

Ha alltid minst et skift liggende. 

Varme klær: varmebukse og genser, ullsokke 

til å ha i støvler, hals, lue, votter. 

Vask regntøy og dresser (når det trengs). Ta 

det hjem for å tørke om det er veldig vått. 

Sjekk at strikken under regnbukse og dress er 

i orden. 

Ta med lapper o.l. som henger på plassen til 

barnet. 
 

                                           


