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MÅNED

TEMA

MÅL

TILVENNING

Våre nye barn skal bli
kjent med voksne og
barn. De skal oppleve
trygghet og gode
rutiner

FASTE FELLES
AKTIVITETER:
Begynner i september:

Felleskap og opplevelser
sammen med
jevnaldrende.
Delta i korsang.
Sang, lek og drama i
trygge omgivelser

AUGUST OG
SEPTEMBER

-Kor og aktivitetsgruppe
for de to eldste
årskullene
-Minikor for de yngste
-Utforskergruppe

VI GÅR PÅ TUR

Vi starter temaet
FANTASI OG LEK:
KARDEMOMMEBY

OKTOBER

HØSTEN
-på tur og utforske
-aktiviteter i skog og
mark
-sang
-forming

Samle alle
skolestarterne til
fellesskap og læring.

VIKTIGE DATOER

12.september:
planleggingsdag

29.september:
Foreldremøte 19-20

Får fine opplevelser
sammen med de nye
barna, utforsker og
øver oss på å gå trygt
på tur

Bruke eventyr og
historier for å skape
felles opplevelser som
utvikler leken. I høst
fokuserer vi på
Kardemommeby

Ut i naturen for å
sanse, oppleve og lære.
Vi ser på vær og
hvordan naturen
forandrer seg.

.

7.oktober:
planleggingsdag
21.oktober: Høstfest
28.oktober:
fotballturnering for
Utforskerne

4.november:
Planleggingsdag

NOVEMBER

17.november: Fotograf
JULEVERKSTED

Vi besøker andre
avdelinger og lager
julepresanger

Uke 47: Felles
juleverksted på huset

Utforskerne lager
bidrag til
Pepperkakebyen på
Åsane senter

DESEMBER

ADVENT OG JUL

VINTEREN
Naturen om vinteren

Fortellinger, sang og
ritualer
Skape forventninger og
tradisjoner
Vi pynter avdelingen og
inviterer foreldre til
julefrokost
Oppleve fellesskap og
glede
Lage og pakke inn ting
man skal gi til andre,
glede seg til det!

6.desember:
Utforskerne lager
Julespill ute i
barnehagen

Skolestarterne synger
Lucia for de andre
barna

13.desember: Luciadag

JANUAR
I temaet
FANTASI OG LEK
(Kardemommeby)
tenker vi frem mot
karneval i februar

Vi fordyper oss i temaet
GLEDING

Fremme kreativitet
sammen med barna som
lager eget kostyme til
karnevalet

8.desember:
Julefrokost med
foreldre

16.desember: Nissefest

2.januar:
Planleggingsdag

Juletrefest arrangert
av Arbeidsutvalget i
januar

6.februar: Samefest
FEBRUAR OG
MARS

APRIL

DEN SAMISKE
URBEFOLKNINGSAMEFEST

Vi blir kjent med
samene som urfolk

KARNEVAL

Vi lager fest og lek og
bruker kostymene vi
har laget.

ROCKESOKK

Har likeverd og
mangfold som fokus

PÅSKE

Vi følger påskens
tradisjoner, hører
historier, synger og
lager påskepynt.
Vi pynter og inviterer
til påskefrokost

VÅREN:
-Insekter
-alt som forandrer seg
i naturen

MAI

SETERVIKA
(for Utforskerbarna)

Vi går ut på tur og ser
forandringer i naturen.
Vi fordyper oss i et
insekt og andre ting i
naturen.

Utforskerne drar til
Setervika på
overnattingstur

SOMMEREN
SKOLESTARTERFEST

De planlegger sin egen
fest og hele avdelingen
er med på feiringen

24.februar: Karneval

Markerer
«Rockesokkdagen» 21.
mars

30.mars: Påskefrokost
for foreldre

AU arrangerer dugnad
før 17.mai
18.mai: Kr.h.dag
19.mai: planl.dag

11-12.mai: Setervika
Overnattingstur for
Utforskerne

UTELEK OG TURER

JUNI OG JULI

I juni er vi mye ute og
på tur.
Vi tar fri fra faste
aktiviteter og finner på
kjekke ting.
Vi går på stranden eller
på besøk.
Vi har
formingsaktiviteter
ute.
Vi er spontane og
skaper kjekke dager
sammen.

Barnegruppen vår:
FØDT 2017
LUCAS
HERMINE
NORA
LIVIA
DIDRIK

FØDT 2018
ARIJUS
AMALIE
TUVA
SINDRE

FØDT 2019
AGNES
YLVA

FØDT 2020
ADEJA
JAKOB
LILLY
DENNIS

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

TURDAG

UTFORSKERGRUPPE FRA
10.00-11.30

KOR ELLER
AKTIVITETSGRUPPE
FOR DE STORE
ANNENHVER UKE
FRA 10.30-11.15

VI LAGER VARM
LUNSJ SAMMEN
MED DE ELDSTE
BARNA

DENNE DAGEN
ER DET GOD TID
TIL LEK, TUR,
GRUPPER ELLER
KJEKKE TING VI
FINNER PÅ

Ukeplan:

MINIKOR FOR DE
YNGSTE

VI DELER OSS OG
HAR GRUPPER,
TEMAARBEID
ELLER GÅR UT PÅ
FORMIDDAGEN

DE ANSATTE PÅ PINNSVINKROKEN
Anne Karin Larsen: Pedagogisk leder
Marte Skudal Ellingsen: Barnehagelærer (jobber i Frida sin permisjon)
Frida Engesæter: Barnehagelærer (permisjon til sommeren 2023)
Astrid Marie Torma: Barne- og ungdomsarbeider

Anne Pedersen: Jobber på Pinnsvinkroken på fredager.

PINNSVINKROKEN SITT ÅRSHJUL
Grønskjeret barnehage har en felles årsplan. Denne finner dere ved å gå inn på
nettsiden vår: www.gronskjeret.no. Den forteller om barnehagens felles målsetninger,
valg og fokusområder.
Der står det også om de syv fagområdene som skal prege vårt arbeid med barna:
Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknikk

Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn
Antall, rom og form
I tillegg har hver avdeling sitt særpreg og valg av tema som de jobber med i løpet av
året. De er beskrevet her i årshjulet vårt.
Når vi jobber med temaene våre, jobber vi tverrfaglig. Barn lærer og opplever med alle
sanser, og vi vil gi rike opplevelser.
Det er også viktig å være spontan og følge opp det barna er interessert i. Det vil derfor
kunne «dukke» opp tema gjennom året som ikke står beskrevet i årshjulet.
Det er stor aldersspredning på avdelingen, så vi kommer til å gå en del i grupper. På den
måten kan barna få leke med jevnaldrende, og ha lek og aktiviteter tilpasset sin
aldersgruppe. Ved at barna får jobbe med og oppleve tema på ulike måter gjennom årene
de går i barnehagen, opplever de også progresjon i forhold til temaet tilpasset sin alder
og utvikling.
I løpet av året er vi også en del sammen med barn på andre avdelinger. Vi har felles kor,
onsdagsklubb og minikor med andre avdelinger. Vi fokuserer også på å bringe sammen
jevnaldrende fra flere avdelinger der hvor det er få barn i samme aldersgruppe på en
avdeling.
I september blir det foreldremøte. Da forteller vi mer om temaene vi skal jobbe med i
løpet av året. I tillegg sender vi ut månedsbrev på mail hvor man får mer informasjon
om stort og smått.
BARNEGRUPPEN
I år har Pinnsvinkroken femten barn født i årskullene fra 2017 til 2020. Det er fire
søskenpar, og dermed elleve familier på avdelingen.
Vi har fem barn som skal begynne på skolen høsten 2023.
Telefonnumre:
Pinnsvinkroken: 48492223
Anne mobil: 91561150
Mail til avdelingen: pinnsvinkroken@gronskjeret.no
Barnehagens nettside: www.gronskjeret.no
Styrer Ørjan: styrer@gronskjeret.no

