ÅRSHJUL FOR
ÅRDAL BARNEHAGE
2022/2023
Den magiske leiken – Er lystbetont, har egenverdi for
barna, og den bidrar til læring, mestringsfølelse og
tilhørighet.

August/september/oktober
Månad/Tema

Fagområde

August

Kropp, bevegelse, mat og
helse

Hendingar

Sosial kompetanse

Trafikk

Heimen

Empati og vennskap

Barna: På tur med
barnegruppa

Plandagar 15 og 16
august – barnehagen
stengt
17 august nytt
barnehage år
Foreldremøte 23 august
Veke 35 – kampanje
mot hodelus

Bli kjent
Meg sjølve
Vennskap
Relasjonar

September
Brannvern og
førstehjelp

Oktober
Eg lurar på prosjekt
Barne konvensjonen

Føresette og tilsette:
rygge inn på
parkeringsplassen

Natur, miljø og teknologi –
AK: Barna skal få ulike
erfaringar og bli/forsatt væra
glade i å væra ute.
SK: Utvide språkforstålsen
på nokon naturbegrep; blad,
pinne, stein, kongle og gras.
SH:Oppleve naturen som
arena for leik og læring

Veke 36 – Friluftsveke
Veke 37 – førstehjelpsveke –
Henrik
Veke 38 – brannvern veke –
Bjørnis

Etikk, religion og filosofi –
Alle avdelingar: Eg lurar på
prosjekt blir fokus denne
månaden.

Besøk av førsteklasse

2 sept. SH fellessamling

Helsesjukepleiar kjem på besøk
07 okt. SK fellessamling

AK: empati
SK: Me brukar
smågrupper for å
danne gode
relasjonar
SH: Legge til rette
for utvikling av
vennskap og sosialt
fellesskap

Barna: På tur med
barnegruppa

AK: bli kjent med
kvarandre
SK: Alle er like gode,
mangfald og
gjensidig respekt.
SH: Bli kjent med
barns rettigheter og
ulike familieformer

Barna: Trygt eller
farlig; refleksvest –
korleis virkar ein
refleks?
Refleksdagen 20
oktober

Føresette og tilsette:
lukk porten

SU:
- Val av SU
representantar på
foreldremøte
- Møte i SU –
godkjenning av
årsplan/årshjul

Veke 41 – haustferie –
registrere ferie på IST
innan 01.10.22
24 okt FN markering
Foreldre samtaler

Føresette og tilsette:
bruk refleks

November/desember/januar
Månad/Tema

Fagområde

Hendingar

Sosial kompetanse

Trafikk

Heimen

November
Temaveker

Mengd, rom og form –
AK: Få erfaringar med tall og
former
SK: Me skal bli kjent med ulike
formar; sirkel, kvadrat, trekant og
rektangel.
SH: Styrke barnas nysgjerrighet,
matematikkglede og interesse for
matematiske samanhenger med
utgangspunkt i barnas
uttrykksformer.

Veke 44 – tall og former
Veke 45 –
konstruksjonsleik
Veke 46 – måling og
sortering

AK: å dele med
kvarandre
SK: Turtaking – venta på
tur
SH: Bli kjent med egne
og andres følelser.

Barna: sikkerhet;
bilbelte

Fokus på matematiske
omgrep.

Føresette: barn i bil

Fotograf

Kommunikasjon, språk og tekst –
AK: gi barna ein språkstimulerade
kvardag
SK: Ha ein gjennomgåande
julefortelling
SH: Bidra til at barna leiker med
språk, symboler og tekst og
stimulere til språklig nysgjerrighet,
bevissthet og utvikling.

Juleverksted i veke 49

Kunst, kultur og kreativitet –
AK: utforske ulike materialer
SK: Fokus på felles bok/eventyr
SH: Barna skal støttes i å vere
aktive og skape eigne
kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Helsesjukepleiar kjem på
besøk

BlimE – 11.november

Desember
Advent/Jul

Januar
Dialogisk lesing
felles bok/eventyr

Foreldreundersøkelse

Fysioterapeut og
helsesjukepleiar kjem på
besøk til alle 4 åringar

18 nov plandag –
barnehagen stengt

04 nov. AK fellessamling

16 des. nissefest

27 jan. SK fellessamling

13 des lucia – for foreldra
22 des – juleferie for
skulen registrere ferie på
IST innan 04.12.22

AK: å hjelpe kvarandre
SK: Me skal laga ein
gledings overraskelse til
omsorgssenteret.
SH: Forstå felles verdier
og normer som er viktige
for fellesskapet.

Vi tar vare på kvarandre

Barna:
Trafikkregler;
hensyn og
samarbeid

2 jan plandag –
barnehagen stengt

Februar/mars/april
Månad/Tema

Fagområde

Hendingar

Sosial kompetanse

Trafikk

Februar

Nærmiljø og samfunn –
AK: Me blir kjent med nærmiljøet
SK: Me blir kjent med nærmiljøet
SH: Gjennom utforsking,
opplevelser og erfaringer skal
barnehagen bidra til å gjere barna
kjent med eige nærmiljø, samfunnet
og verden.

17 feb – Karneval
17 feb – bollefredag

AK: Følelsar
SK: Me hjelper kvarandre i
garderoben, av og
påkledning.
SH: Gjennom leik og
varierte aktiviteter skal
barna få erfaring med å
lytte, forhandle og
diskutere.

Barna: krysse vegen
utan gangfelt

Barnehagedagen: «Liten og stor»

Helsesjukepleiar kjem
på besøk

AK: Følelsar
SK: Me snakkar om
følelsane; glad, sint og trist
SH: Bidra til at barna, i
fellesskap med andre,
utvikler eit positivt forhold til
seg sjølv og tro på eigne
evner

Barna: gå langs vegen
utan fortau

Veke 9 – vinterferie
Veke 10 – kampanje
mot hodelus
14 mars
barnehagedagen –
31 mars påskefrukost –
foreldra

AK: Samarbeid
SK: Barnesamtalar
SH: Introdusere nye
situasjoner, temaer,
fenomener, materialer og
redskaper som bidrar til
meiningsfull samhandling.

Barna: sikkerhet;
sykkelhjelm

Frivillig
foreldresamtaler

Sykkeldag for dei på
smileholet

21 april Levere lapp
om sommarferie

Veke 5 – tema
samefolket

Mars
Barnehagedagen
Sosial kompetanse

April
Uteleiken
Påske

Fokus på betydninga av fleire
tilsette i barnehagen.
«I barnehagen skal alle barn
oppleve å bli sett, forstått,
respektert og få den hjelp og støtte
de har behov for.»
Kropp, bevegelse, mat og helse –
AK: bevegelses glede i variert miljø
SK: Kva er bra for kroppen min?
SH: Gi barna mulighet til å sanse,
oppleve, leike, lære og skape med
kroppen som utgangspunkt.

24 feb. SK
fellessamling

31 mars AK
fellessamling

1 april – fossekallane
får utesertifikat

Tannpleiar og
folkehelsekoordinator
kjem på besøk
28 april SH
fellessamling

Heimen

SU: Møte i SU –
innspel til nytt
barnehageår og
evaluering av
barnehageåret

Mai/juni/juli
Måned/Tema

Fagområde

Hendingar

Sosial kompetanse

Trafikk

Heimen

Mai

Kunst, kultur og kreativitet –
AK: Gi barna erfaringar med
ulik musikk og dans
SK: Me er kreative til 17 mai
feiringa
SH: Barnehagen skal la
barna møte ulike
kunstneriske og kulturelle
uttrykk som gjenspeiler eit
mangfoldig samfunn og
ulike tidsepoker.

16 mai – 17 mai feiring i
barnehagen

AK: vente på tur
SK: Me tek eigne
beslutningar
SH: Fremme demokrati
og vere eit inkluderende
fellesskap der alle får
anledning til å ytre seg,
bli høyrt og delta.

Barn: Trygt eller farlig;
på parkeringsplassen

Barnehagen stengt:
01 mai
17 mai
18 mai
19 mai
29 mai

17 mai

Juni
Barnas tema dag

Juli
Sommar i
barnehagen/tema
veker

26 mai SK fellessamling

15 juni – Sommer
avslutning

SU:
- 17 mai, deltar i 17
mai tog, ansvar for
fana.
- Organisere dugnad
saman med
bygdarådet.
21 juni – siste
skuledag

Skal barnet ditt ha
meir fri enn det du
har satt opp,
vennlegast gje
beskjed fredagen
veka før.

