Årsplanen 2021 og 2022

Helsefremmende arbeid,
Danning og demokrati,
Barnehagen som kulturarena

Kommunikasjon,
Nærmiljø og

språk og tekst
Kropp, bevegelse,

samfunn

mat og helse

Kunst, kultur og
Etikk, religion og

kreativitet

filosofi

Gårdsliv, natur og

Trykk for å følge koblingene

Tidlig og tverrfaglig innsats

Natur, miljø og
Antall, rom og form

teknologi

uteliv, fokus på sunt
kosthold,
tradisjonsmat og
gode matvaner.

Årsplanen 2021 og 2022
August
September
Åpner etter sommerferien mandag 2. august.

Fortsette m/innhøsting, bærplukking, og foredling.

Nytt barnehageår starter mandag 2. (tilvenning for nye barn
og ingen månedsplan).

Planleggingsdag fredag 3. Vi er stengt.
Introduksjon av skoleklubb og språkgruppe.

Bærturer og foredling/høsting av årets avling.

Foreldrerådsmøte/storforeldremøte onsdag 8. kl. 18-20.
Barnehagen 14 år lørdag 25. Markeres 24. Hurra!
Brannvernuka i uke 37-38
Oktober

Høsttakkefest torsdag 14. oktober kl. 14-16

Markering av fårikålens dag torsdag 30.

Oppstart utviklingssamtaler uke 41.

Opplegg i skogen vår med studenter fra Nord den 27.

1. års studenter fra Nord Universitet uke
42 - 44.

Desember
Planleggingsdag onsdag 1. Vi har stengt!
Juleverksted med besteforeldre fredag 3. kl. 14-16
Silddag mandag 6.

November
3. års studenter fra Nord Universitet -fordypning fra
uke 45 og 46
Forberedelser til jul
Hentegløgg/juletretenning tirsdag 30. kl. 14-16.

Luciafest m/frokost mandag 13. kl. 07-09. (Olatrøa går
Luciatog).
Julevandring i kirka.
Nissefest torsdag 16.
Julebord onsdag 22. og siste åpningsdag før jul
Barnehagen tar juleferie fra fredag 20.

Årsplanen 2021 og 2022
Februar
Januar
Planleggingsdag mandag 3. januar Vi er stengt!

Mars
Samefolket som tema i uke 4 og 5

Barnehagedagen markeres 15. mars.

Fredag 4. markerer vi samefolkets dag

Starter utviklingssamtaler uke 10.

Karneval mandag 14.

Vi forbereder våren

Markerer fastelavn uke 8

Påskeforberedelser

Barnehagen åpner igjen etter jul tirsdag 4.
Tema kroppen min. Uke 1 - 3

April
Mai
Påskevandring for skolestarterne
Våronn

Påskefrokost fredag 8. kl. 07 – 09.

Foreldremøte onsdag 11. kl. 18-20

Barnehagen tar påskeferie fra 8. april

Grunnlovsdag tirsdag 17. Barnetog i byen!

Vi åpner igjen etter påske tirsdag 19. april

Kristi Himmelfartsdag torsdag 26. Stengt!

Våronn

Tema skolestarterne: Kroppen min uke 20 og 21

Tema: Vennskap/mobbing uke 16-18

Juni
Juli
Vi koser oss sammen
før vi tar ferie i uke 29
og 30

2. pinsedag mandag 6.
Skolestartertur - Stiklestad
Sommeravslutning for skolestarterne torsdag 9.
kl. 16-18.30
Planleggingsdager torsdag 23. og fredag 24. Vi er
stengt!

Årsplanen 2021 og 2022
August 2020

Vi åpner igjen mandag 1. august 2022
Nytt barnehageår starter 1. august* (Tilvenning og ingen månedsplan).
Planleggingsdag fredag 2. september. Vi har stengt!
Bærturer og høsting av årets avling

Foreldremøte onsdag 7. september 2021 kl. 18.00-19.30

Fagområdene er veiledende, disse vil selvsagt gå over i hverandre i
løpet av året. Samtidig vil gjennomføringen av planene være så
fleksible at det er rom for spontanitet og barns medvirkning.

Årsplanen 2021 og 2022
«Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig
utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens
innhold».
«Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeid med fagområdene, og barnas rett til medvirkning skal ivaretas.
Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik
at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barnas interesse for fagområdene skal
stimuleres, og barnehagen skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger. Barna skal utvikle
kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter. Barnehagen skal bruke ulikt
materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet med fagområdene. Fagområdene er i stor grad de samme
som barn senere møter som fag i skolen».

Progresjon innebærer at alle

barna skal utvikle seg, lære og
oppleve fremgang.

