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AKTIVITETSPLAN  
Fageråsen barnehage 2020-2021     
 

Aktivitetsplanen er et felles utgangspunkt for hele Fageråsen barnehage. Det kan bli individuelle forskjeller avdelingene imellom.  

Avdelingene tar utgangspunkt i Rammeplanen for barnehager, og også satsningene våre som er IBS (Inkluderende barnehage- og skolemiljø) og realfag, for 

det arbeidet som gjøres på avdelingen. 

På grunn av tiden vi er inne i, med økt smitte av Covid-19 i Norge, tar vi et forbehold om at alle aktiviteter kan gjennomføres. Smittevernet kommer først, og 

derfor vil vi med stor sannsynlighet ikke kunne gjennomføre blant annet alle felles treff for blant annet skolestarterne. Vi vurderer hele tiden om hva som lar 

seg gjøre, og forholder oss til føringer fra Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet og smittevernlege i kommunen.  

 

 

AUGUST 

Tema: Hva gjør vi: Annet: 

TILVENNING for nye barn, og til nye 

gruppesammensetninger 

o Vi har fast dagsrytme og gode hverdagsrutiner for å skape forutsigbarhet 

og trygghet for barna. 

o Inne holder vi oss på egen avdeling.  

o Vi har avgrensede områder ute. 

 

17.august er det 

planleggingsdag. Barnehagen er 

da stengt! 

 

SEPTEMBER 

Tema: Hva gjør vi: Annet: 

HØST o Vi går på tur i nærområdet, og i skog og mark. 

o Vi undrer oss over fenomener i naturen, knyttet til årstid. 

21.september er det fagdag. 

Barnehagen er da stengt! 
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o Samle naturmateriale til formingsaktivitet. 

o Oppstart gruppe for skolestarterne. 

 

 

 

OKTOBER 

Tema: Hva gjør vi: Annet: 

HØST 

BRANNVERN 

POLITI 

AMBULANSE 

o Felles høsttur skolestartere 

o 1.klassingene våre kommer på besøk, hvis det lar seg gjøre i forhold til 

smittevern. 

o Oppstart grupper. 

o Brannvern. Forberedelse til øvelse med evakuering. 

o Høst uke i uke 40. 

o Blålysuke i uke 44. 

 

 

 

NOVEMBER 

Tema: Hva gjør vi: Annet: 

MØRKETID o Evakueringsøvelse i forbindelse med brannvern. 

o Utforske det som skjer når sola blir borte 

o Formingsaktiviteter knyttet til mørketid. 

o Skolen og barnehagen har møte angående ressursbehov. 

o De pedagogiske lederne i barnehagene møter kontaktlærerne i 1.klasse til 

arbeidslunsj. 

17.november er det 

planleggingsdag. Barnehagen er 

da stengt! 
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o Mørketidsuke i uke 47. 

 

 

DESEMBER 

Tema: Hva gjør vi: Annet: 

ADVENT 

JUL 

o Skolestarterne går Lucia i barnehagen. 

o Julegrantenning. 

o Adventssamlinger avdelingsvis. 

o Julefest. 

o Formingsaktiviteter som passer tiden vi er inne i. 

o Julesanger.  

o Kanskje kommer nissen på besøk. 
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JANUAR 

Tema: Hva gjør vi: Annet: 

NYTT ÅR 

VINTER 

o Pakker bort jula. 

o Undrer oss over den kalde, fine tiden med stjernehimmel og nordlys. 

o Forbereder foreldresamtaler. 

 

4.januar er det planleggingsdag. 

Barnehagen er da stengt! 

 

 

FEBRUAR 

Tema: Hva gjør vi: Annet: 

SOLA ER TILBAKE! 

SAMEFOLKETS DAG 

o Samisk kultur 

o Markerer samefolkets dag: 4.februar. 

o Markerer at sola er tilbake: 9.februar. 

 

 

 

MARS 

Tema: Hva gjør vi: Annet: 

VINTERAKTIVITETER  

PÅSKE 

o Barnehagedagen 9.mars. Tema i år er «klima og miljø». 

o Aktivitetsdag skolestartere og faddere. 

o Foreldresamtaler i barnehagen, eventuelt via «Teams». 

o Påskeaktiviteter i uke 12. 

 

26.mars er siste dag før 

palmehelga. 
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APRIL 

Tema: Hva gjør vi: Annet: 

PÅSKE o Aktivitetsdag for skolestarterne og fadderklassene. 

o Felles skidag for skolestarterne. 

o Vinteruke i uke 15. 

 

Oppstart etter påske: 6.april. 

 

 

MAI 

Tema: Hva gjør vi: Annet: 

VÅR 

17.MAI 

o Samlingsstund om 17.mai og grunnlov. 

o Skolestarterne besøker og gjør seg kjent med SFO og skoleområdet. Dato 

avtales nærmere mellom SFO-leder og barnehagen. 

o Bli kjent-dager på skolen. 

o Foreldremøte for skolestarterne. 

o Felles vårtur for skolestarterne. 

o Overføringssamtaler mellom barnehagen og skolen.  

o Oversendelse av observasjonsskjema fra barnehagen til skolen. 
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JUNI 

Tema: Hva gjør vi: Annet: 

OVERGANGER 

SOMMER I NORD 

o Overgangssamtaler: fra Veslefrikk til stor-avdelingene. 

o Sommeravslutning med oppmerksomhet til skolestarterne. 

o Sommeruke i uke 23. 

 

 

 

 

JULI 

Tema: Hva gjør vi: Annet: 

SOMMER o Vi tar dagene som de kommer. 

o Det blir èn barnehage i Bardu som skal ha sommeråpent i tre uker i 

fellesferien for de barna som har behov. Her samles barna fra alle 

barnehagene som har meldt inn behov for det. Sannsynligvis blir det i uke 

29, 30 og 31.  

 

 

 

 

Eventuelle endringer i aktivitetsplanen, på grunn av restriksjoner som vi må forholde oss til i forbindelse med Covid-19, vil bli gitt beskjed om i foresatt-appen. 

   


