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1.0 PRESENTASJON AV ABRAKADABRA BARNEHAGE 

 

1.1 PRESENTASJON AV BARNEGRUPPEN OG PERSONALET 

 

1.2 BARNEGRUPPEN 
 
ALDER  ANTALL BARN 
1-ÅRINGER   2 
2-ÅRINGER   4 
3-ÅRINGER   3 
4-ÅRINGER   5 
5-ÅRINGER   7 

 
 

1.3 PERSONALET 

 

     
Kari Liss Pettersen 
Styrer 

Lisbeth Pedersen 
Pedagogisk Leder 

Lise Høgset 
Førskolelærer 

Gudrun Hammer 
Assistent 

Berit Rasch 
Assistent 
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2.0 PRAKTISK INFORMASJON 

 
2.1 VAKTER 

 
VAKT FRA KL TIL KL 

Tidlig vakt 07.15 14.45 

Tidlig mellom vakt 07.45 15.15 

Sein mellom vakt 08.15 15.45 

Sein vakt 09.00 16.30 

 

2.2 PLANLEGGINGSDAGER 
 
Barnehagen har følgende planleggingsdager: 

• 02.01.2018. 
• 11.05.2018. 
• 13.08.2018. 
• 14.08.2018. 

• 15.08.2018. 
 

Disse dagene er barnehagen stengt. 
 

2.3 ALDERSGRUPPERINGER 

 
Tre ganger i uken deles barnegruppen inn i aldersbestemte grupper. Havørnklubben for 5 og 6 åringene, Ekornklubben for 3-4 åringene 
og Marihøneklubben for 1-2 åringene.  
 
Dette gir barna mulighet til å leke og lære sammen med jevnaldrende. Hver aldersgruppe har særegenheter som vi mener er verdifulle i 
seg selv og som stimuleres av å få tid og spillerom.  
 
I klubbene vil vi fokusere på forskjellige temaer måned for måned – se årsplan (tema), månedsplan og brev. 
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HAVØRNKLUBB

f: 2012

Målet er: 

å bli kjent med de på egen 
alder. 

Utvikle og motivere barna til  
samarbeid, konsentrasjon, 
utholdenhet, kommunikasjon 
og problemløsning.  

Styrke selvhevdelse og selvtillit. 
Forberede barna på skolestart 
høsten 2018

Barna får egen perm og tema 
som de skal jobbe med 
igjennom hele året. 

Vi bruker barnas utforskertrang 
til å tilegne oss læring gjennom 
lek og å fordype oss i temaer.

Varighet ca  60 min

TEMA se månedshjulet

Ansvarlig: LISBETH :)

EKORNKLUBB STORE

f: 2013

Målet er: 

å bli kjent med de på sin 
egen alder . 

Utvikle egne ferdigheter og  
evne til samarbeid.

Jobbe  visuelt bli kjent med 
sitt eget navn .

Jobbe med finmotorikk -
blyantgrep, 

Jobbe med kommunikasjon. 

Bli kjent med bøker og 
sanger.

Jobbe med konsentrasjon 
og kunne fordype seg  i 
oppgave over tid. 

Varighet  45 min - en gang i 
uken.

TEMA se månedshjulet

Anvarlig:  BERIT :)

EKORNKLUBB SMÅ

f: 2014

Målet er: 

å bli kjent med  de på sin egen 
alder . 

Utvikle egne ferdigheter og  
evne til samarbeid.

Jobbe med visuelt bli kjent 
med sitt eget navn.

Bruke språket  variert og aktivt.  
Skape tid og rom for bruk av 
verbalt språk i lek,  samtale 
over bøker og tilrettelagte 
aktiviteter.

Varighet 30 min

En gang i uken

TEMA se månedshjulet

Ansvarlig:

MARIHØNER STORE

f: 2015

Målet er: 

Bli kjent med hverandre på 
egen alder gjennom samvær, 
tumletid og lek.

Jobbe med språk - ved 
fortelling, dramatisering, sang 
og samtale (undring).

Varighet max 20 min

En gang i uken

Gjennom året jobber vi med 
forskjellige temaer.

TEMA se månedshjulet.

Ansvarlig:

MARIHØNER SMÅ

f: 2016

Målet er:  

Bli kjent med hverandre 
gjennom samvær, tumletid og 
lek.

Stimulerer til motorisk 
utfoldelse gjennom musikk, 
tumlelek og styrte aktiviteter.

Varighet max 20 min

En gang i uken.

Gjennom året jobber vi med 
forskjellige temaer.

TEMA se månedshjulet.

Ansvarlig:
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2.4 DAGSRYTMEN 
 
07.15 – 09.00: Frokost for de som spiser det i barnehagen, frilek. Avslutter frokosten ca. kl. 09.00. Kommer barnet etter klokka ni må 

det ha spist hjemme, altfor tett opptil lunsj å spise frokost etter klokka ni. (Kommer barnet sent av en eller annen 
grunn, er det selvsagt lov å spise etter klokka ni. Ingen regel uten unntak…. ☺) 
 

09.30 – 10.30: De som skal sove etter lunsj går som regel ut. De store er inne og leker/holder på med planlagte aktiviteter. Denne 
rytmen endrer seg for de minste i løpet av barnehageåret. Enkelte dager er det klubber- se månedsplan. 
 

10.30 - 11.00: Samlingsstund og vasking av hender før lunsj. 
 

11.00 – 11.30: Lunsj 
 

11.30 – 12.00: De små legger seg etter hvert (noen er ute en stund først), og de store går ut. 

 
12.00 – 14.15: Frilek og eller planlagte aktiviteter ute. Er det fin temperatur er vi ute hele ettermiddagen. Det kan hende vi går inn 

før halv tre hvis ungene begynner å bli lei av å være ute for eksempel på grunn av dårlig vær. 
 

14.15 – 14.45: Vi serverer barna frukt/grønnsaker i dette tidsrommet. 

 
14.30 – 16.30: Frilek inne eller ute før barnehagen stenger kl. 16.30 

 

2.5 VARM MAT I BARNEHAGEN 

 
Vi ønsker å fokusere på at sunn mat er god mat. Vi satser derfor på ordinær mat, som kjøtt/fisk med tilhørende poteter/pasta og 
grønnsaker. Innimellom lager vi såkalt populærmat som pizza, tacos og lasagne el. Vi kommer også til å spise middag ute i det fri, dette 
noe vi tilpasser vær, vind og årstid. 

 

2.6 KOSEMAT / SØT MAT I BARNEHAGEN 

 
Vi ønsker å henge med i tiden, og det er mye fokus på barns sukkerinntak. Tirsdager har vi søtt pålegg i barnehagen. En gang i måneden 
koser vi oss med noe godt, dette vil bli den siste fredagen i måneden. Det er bursdagsbarn/a for hver måned som velger det. 
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2.7 BURSDAGSFEIRING  

 
PÅ DAGEN BARNET MARKERER BURSDAG SKJER FØLGENDE I BARNEHAGEN:  
 

• Barnet henger opp flagg når det kommer i barnehagen sammen med en ansatt 
• Barnet får være med å utforme sin egen brusdagskrone sammen med en voksen.  
• Barna lærer og synger den norske, svenske og engelske bursdagssangen til barnet.  
• Barnet får bursdagsbok, dette er en bok med tegninger fra de andre barna i barnehagen.  
• Lage sitt nye tall til plassen sin 
• Barnet er i fokus gjennom hele dagen og får i stor grad bestemme hva det har lyst å holde på med. Vi gjør kort sagt ”stas på barnet”. 
• Det får bestemme mye av det vi skal gjøre i samlingsstunden, sitte på fanget, trekke kalender, velge matsang + fruktsang. 
• Barnet blir sunget for, det får kappe på seg, vi ”sender opp raketter”, kaster det opp i lufta og roper ”Hurra” det antall ganger barnet 

er år. 
• Foreldrene skal IKKE ta med noe godt å spise i forbindelse med bursdagsfeiring i barnehagen.Se punkt 2.6 

For barnehagen er det punktene over som er viktig. 

 
2.8 TURER 

 
Vi har et flott nærområde med mange turmuligheter: 

 
• Gapahuken i Stille Dal og gapahuken i Paralellen 
• Abrakadabraskogen – ved gangstien i Stille dal 
• Hunstadtoppen 
• Lekeplassen i krysset sneveien/sørstrupen og lekeplassen i Paralellen 

• Fotballbanen i Sneveien og Paralellen 

• Fjæra på Alstad og Stokkvika mfl. 
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7 Fagområder 

KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST

KROPP,  BEVEGELSE OG 
HELSE

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET

ANTALL, ROM OG 
FORM

ETIKK, RELIGION OG 
FILISOFINÆRMILJØ OG SAMFUNN

 

3.0 INNHOLD 
3.1 FAGOMRÅDENE 

 

 

  

Alle barn skal få like muligheter til å 
møte utfordringer som svarer til deres 

utviklingsnivå. 
 

Barna 4-6 år ☺ 
Språksprell… lek 
med språket. Øke 
språk-forståelse og 
kommunika-sjon i 
det daglige. 
 

Barna 1-3 år:  
Ordverksted 
– lek med ord 

og bilder ☺ 

Barna få positiv selvoppfatning gjennom 
å bruke kroppen og utfordre seg selv. 
Utvikle glede over å bruke naturen og 
lære å ta vare på den. Lære respekt for 
at alle er forskjellig. 

Blir kjent med nærmiljøet 
og lærer å ta hensyn og ta 
vare på naturen. 

Barna lærer å bruke og utvikle 
kunnskaper og sine egen ferdigheter  i – 
musikk,  drama, sang og dans. Ta i bruk 
fantasi, kreativ tenking og skaperglede. 

Barna får kjennskap til 
former rundt oss og lære 
verdien av  tall i hverdagen. 

Barna lære språk – gjennom m 
daglige stunder med musikk, 
spill, lesestunder, samtaler og 
undring.  

FAGOMRÅDER 

Kjent med og markerer norske 
tradisjoner året rundt . 
Være en god venn og medmenneske. 
Forske og undre seg over alt rundt 
seg. 

Barna blir kjent med nær-området til 
barnehagen og Bodø by – gjennom 
turer. Lærer viktigheten av å sortere 
søppel og naturen ren. 



 9 

3.2 BARNS RETT TIL MEDVIRKNING 

 
 

I henhold til BHG loven § 3, FN barnekonvensjon og Rammeplanen del kap 1.5 ☺ 
 

BARN SKAL HA RETT TIL Å INNVIRKE PÅ SIN EGEN HVERDAG I BARNEHAGEN. BARNEHAGEN MÅ LEGGE DET TIL RETTE FOR DET ☺ 
Barna i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. De skal delta aktivt i planlegging, og deres synspunkter skal vektlegges. 

Medvirkning betyr ikke at barna skal bestemme, men de skal ha muligheten til å påvirke sin egen hverdag etter alder og modenhet. 
Mål: Barn aktiv deltagende OG medbestemmende i barnehagehverdagen og sin egen daglige aktivitet. 

 

  

BARNS RETT TIL 
MEDBESTEMMELSE 
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3.3 OMSORG 
 
• Barnet har rett til omsorg, og skal møtes med omsorg 
• Barns uttrykk skal bli møtt med åpenhet, de skal bli hørt, sett og respektert 
• Den voksnes holdning er en av de viktigste læreforutsetningene for barn 

 
Vi vil at barnet skal lære seg empati (omtanke for andre) gjennom å ha gode rollemodeller i barnehagen. Både gjennom daglig kontakt 
med andre og når vi lærer at vi kan hjelpe andre, kan barna få forståelse for hvordan de skal vise empati (at de bryr seg om andre og 
kan sette seg inn i hvordan andre har det). Et eksempel er når vi har FORUT-dager. Vi ønsker at barna skal lære seg å: 
 
• Bry seg om hverandre  
• Ta vare på hverandre 

 

3.4 OPPDRAGELSE 

 

• Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver. (Utøvelsen av 
konkrete oppgaver skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem). 

• Gjennom oppdragelsen vokser barnet seg inn i et sosialt system, det blir sosialisert. Oppdragelse betyr sosialisering og 
individualisering i en og samme prosess. (Det er her spesielt viktig at barnehagepersonalet er bevisst hvilken rolle det har). 

• Oppdragelse finner sted i her-og-nå–situasjoner. Derfor må personalet ha et gjennomtenkt forhold til de sosiale normene i 

barnehagen, til ordene som brukes og tonen det snakkes i. 
 
Vi ønsker at barnet skal lære seg normal høflighet og oppleve at det lønner seg å opptre vennlig. De skal lære seg; 
 
• Å snakke vennlig til andre 

• Vente på tur 
• Takke for maten 

• Be pent om ting de ønsker 
 

3.5 LEK OG SOSIALT SAMSPILL 
 

• Leken skal ha en fremtredende rolle i barnas liv i barnehagen. 
• Leken er lystbetont og følger en indre motivasjon, den kan samtidig skape orden, spenning og mening. 
• Barna leker fordi det er morsomt og skaper mening. Aktiviteten har en verdi i seg selv. 
• I leken foregår det også viktige læreprosesser, og leken fremmer utviklingen på alle områder; intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og 

emosjonelt. 
• Lek kan også brukes som arbeidsmetode og pedagogisk virkemiddel i barnehagen. (Men – vi voksne må vokte oss for ikke å styre for 

mye over barnas lek –den bør være mest mulig fri). 
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Den mest gjennomgripende aktiviteten barna har i barnehagen er lek. Leken skal foregå på barnas premisser, men de voksne kan også 
tilføre leken nye elementer og leke sammen med barna. Alle barn lærer av lek, og det er de voksnes ansvar å tilføre leken elementer når 
de ser at det kan være nødvendig. 
 
Vi ønsker at barna skal 

 
• Utvikle vennskap 
• Gi uttrykk for følelser 
• Få utforske nye ting og bruke nysgjerrigheten  
• Gi barna inspirasjon til å utvikle leken slik at de kan oppleve indre motivasjon 

 

 

VENNER

Vennskap - aktiv 
virkemiddel mot 

mobbing

Alle skal ha en 
VENN

Lære evnen til å 
respektere 
andre sine 

meninger og 
holdninger.

Bli verdsatt som 
venn og 

likeverdig 
deltaker i 

samspillet med 
de andre barna

Vennskap er 
derfor svært 

viktig for 
utvikling av 
såkalt sosial 

kompetanse.

Vennskap spiller en 
viktig rolle for å 

fremme evnen til 
kommunikasjon og 

følelse av 
tilknytning og 

identitet, sier hun.

Lære og 
respektere at vi 

alle er og ser 
forskjellige  ut.

”Sosial 
kompetanse – 

handler om å kunne 

samhandle med 
andre i ulike 
situasjoner.  
Den gjenspeiles i  
barns evne til å ta 

initiativ og til å 
opprettholde 
vennskap. 
Sosial kompetanse 
er vesentlig for å 

motvirke utvikling 
av problematferd 
som diskriminering 
og mobbing” 
Rammeplanen s. 28 

VENNSKAP  
er viktig for alle 
mennesker. 
Å få delta i lek og få 
venner er grunnlaget for 
barns trivsel og 
meningsskaping i 
barnehagen. I 
samhandling med 
hverandre legges 
grunnlaget for læring og 
sosial kompetanse” 
Vennskap er to eller 
flere personer som har 
gjensidig respekt og 
hengivenhet for 
hverandre. 
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3.6 LÆRING GJENNOM SOSIALT SAMSPILL 
 

For at barnet skal få en forståelse for sosiale forhold og mestre sosiale ferdigheter må det få erfaring med og delta i det sosiale 

fellesskapet. 
 
I arbeidet med å gi barnet muligheter til å utvikle seg til å bli et sosialt individ, skal barnehagen legge til rette for at barnet: 
 
• tar og opprettholder kontakt med andre 

• tar andres rolle og ser en sak fra flere synsvinkler 
• utvikler et godt muntlig språk 
• kommuniserer effektivt på ulike plan 
• utvikler et positivt selvbilde og en positiv holdning til seg selv (egen læringsevne) 
• utvikler selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet i gruppesammenheng og 

• samarbeider, tar hensyn til og viser omsorg for andre. 
 
Vi ønsker at barna skal: 
 
• Bli trygge på hverandre 

• Tørre å åpne seg overfor andre 
 

3.7 SPRÅKLIG KOMPETANSE 
 
Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring 

på mange områder. Språket er kommunikasjonsmiddel, redskap for tenking og som uttrykk for egne tanker og følelser. En veksling 
mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en støtte for utviklingen av talespråket. 
 
• Daglige samtaler og høytlesning 

• Varierte aktiviteter som stimulerer til kommunikasjon og bruk av språket. 
• Vi har språksprell 2 ganger i uken for 4-6 åringene, se månedsplan.  
• Vi har ordverksted for 1-3 åringer, se månedsplan.  

 

 
3.8 BARNEHAGEN SOM KULTURARENA 

 
Kultur handler om arv og tradisjoner. Barnekultur forstås som kultur av, med og for barn. Barn deltar i kultur og skaper sin egen kultur. 
Vi formidler kultur gjennom daglige aktiviteter i barnehagen som – sang/sangleker, historier, eventyrformidling med forskjellige metoder, 
besøk av kulturelle institusjoner i vår by - som: Bodin kirke i forbindelse med høytider, kulturhuset og aktiviteter der, torget under 

Musikkfestluka, teater på Alstad ungdomsskole, samisk arrangement i samarbeid med Bodø kommune, 4H gården – nissen på låven etc 
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3.9 MUSIKK OG DRAMA SOM SATSINGSOMRÅDE 

 
I Abrakadabra barnehage arbeider vi med alle fagområdene som Rammeplanen for barnehagen pålegger oss. Likevel satser vi spesielt på 
musikk og drama og fokuserer daglig på det musiske og dramatiske hos barna.  

 
Musikk er en del av vårt samfunn. Det er overalt. Menneskene blir ”bombardert” hele dagen med forskjellige lyder, mange av disse 
lydene er musikk fordi de er lyder satt i system. Musikkprofessor Jon-Roar Bjørkvold har sagt at mennesket har behov, evne og vilje til å 
uttrykke seg ved hjelp av musikk, bevegelse, språk, form og farge. Mennesket er født slik, og må få stimulert og utviklet dette for å bli et 
harmonisk menneske. Vi i barnehagen ønsker å hjelpe barna til å hente frem kreativiteten sin og bli/ fortsette å være glade i musikk. 
 
Drama og lek er som hånd i hanske. Når barna leker går de inn i en rolle, de ”later som”, de lager kulisser, er skuespillere og iscenesetter 
en historie. Vi vil satse på drama blant annet fordi det styrker barnas dramatiske lek. Gjennom dette utvikler barna fantasi og kreativ 
tenkning og handling. 

 

3.10 TRAFIKK OG SIKKERHET 

Vi jobber mot å bli godkjent som trafikksikker barnehage, dette er et samarbeid med Trygg Trafikk. Bodø kommune har et krav til alle 

private barnehager til at de innen utgangen av 2016 skal være godkjent som Trafikksikker barnehage.  

 

• Bli kjent med trafikk bildet. 

• Bli trygg i trafikken. 

• Utvikle barns gode holdninger til trafikken. 

• Kunne regler og symboler i trafikken. 

• Bli kjent med virkeligheten av å bli godt sett i trafikken året rundt.  
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4.0 ÅRSHJUL 

 

AUGUST

Vi ønsker velkommen nye barn og 
foreldre  :)

Bli kjent med nye barn i barnehagen 

Nye barn bli kjent med store og små i 
barnehagen

SEPTEMBER

Start med klubber

TEMA: NORDNORSKE 
ARTISTER

Vi jobber med å bli kjent 
med nord norske artister. 

Kjent med deres tekster og 
musikk :)

OKTOBER

Klubbber

TEMA: Barn i andre land.

Blir kjent med Forut  - og deres 
arbeid :)

Monki kommer på besøk

FORUT KAFE: 17.10.2017

NOVEMBER

Klubber

TEMA: NORDNORSKE 
ARTISTER

Vi jobber med å bli kjent med 
nord norske artister. Kjent 

med deres tekster og musikk :)

DESEMBER

fom uke 47 - uke 51 Felles

TEMA: TRADISJONER JUL

Juleverksted - avsløres på julaften.

Adventsfeiring, Adventskalender

Julebøker og historie

Baker julekaker

Lucia - 13.12.2017

Familien blir invitert på lussekatter og gløgg.

Nisse og grøt fest.

Julesanger og julefortellinger

Kirkebesøk – i Bodin kirke

Pynte og gå rundt juletreet

Julebord for alle barna (egen invitasjon)

Besøk i Bodin kirke 

Havørner : Besøk på 4H gården

14.12.2017

 

ÅRSHJULET - HØST 
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JANUAR 

TEMA: NORDNORSKE ARTISTER

Vi jobber med å bli kjent med nord norske 
artister. Kjent med deres tekster og musikk 

:)

SOLFEST: Markere at sola er tilbake 

FEBRUAR

TEMA:  SAMEFOLKETS DAG, KARNEVAL

TEMA: NORDNORSKE ARTISTER

Vi  jobber med å bli kjent med nord norske 
artister. Kjent med deres tekster og 

musikk :)

Barna feirer tradisjoner

KARNEVALL: 09.02.2018

EVENTYR: UKE 9, 10,11, 12 OG 13.

MARS

TEMA :  PÅSKE

Blir kjent med hvorfor vi feirer påske 
og ulike tradisjoner og sanger rundt 

temaet. 

Barna feirer tradisjoner

EVENTYR: UKE 9, 10,11, 12 OG 13.

APRIL

TEMA: NORDNORSKE ARTISTER

Vi jobber med å bli kjent med nord norske 
artister. Kjent med deres tekster og musikk :)

UTEUKE I UKE 17.

MAI

Felles

TEMA: 17 MAI OG SOMMERFESTEN

Barna blir kjent med hvorfor vi feirer 17. mai 
og tradisjoner vi har rundt det. 

Maileker, Avslutter klubbene

Barna øver til sommerfesten 

START AV HUNDSTADTOPPTUR GRUPPA

BLÅTUR FOR HAVØRNER: 23 MAI 2018.

JUNI

Felles

TEMA:  SOMMERFESTEN  

1 JUNI 2018.

Barna øver til sommerfesten 
og får være med å utforme 

hvordan den dagen skal være.

JULI

TEMA: SOMMER I 
BARNEHAGEN

Noen barn er på ferie og  noen 
barn er i barnehagen. 

Vi har en dag til dag opplegg 

 

ÅRSHJULET – VINTER/VÅR 

 


