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Blåveisen

Og Sandkrabba

Årets satsingsområder:

SPIREN BARNEHAGES VISJON
Sammen på veien
tro – kompetanse - danning

er Spirens visjon. Vi er alle medvandrere på veien gjennom livet, og vi ønsker å ha felles
mål både i forhold til tro, kompetanse og danning.
Tro skapes ved at barna blir gitt såkorn av det kristne budskapet.
Kompetanse skapes ved lek, læring og samhandling, og det gir kunnskap, holdninger og
ferdigheter.
Danning skapes gjennom veksling av kunnskap og kultur mellom voksen og barn.

SPIRENS MÅLSETTING
Barna er som små spirer som trenger kjærlighet, omsorg og grenser for å utvikle seg.
Verdigrunnlaget til Spiren er hentet fra Bibelen. I 1. Mosebok står det at Gud skapte
alt, fra naturen til mennesket. Gud skapte mennesket i sitt bilde, til mann og kvinne
skapte han dem. Vi vil at barna skal få et positivt selvbilde, la dem bli glad i seg selv og
sin neste. Videre i Johannes 3,16 står det: ”For så høyt har Gud elsket hvert enkelt
individ at han gav sin sønn Jesus, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt,
men ha evig liv”. Gud har gitt liv, og dette livet vil vi gi til barna. La dem bli kjent med- og
trygge på ham.
I barnehagen ønsker vi at alle barna kan utvikle seg åndelig, sjelelig og kroppslig. Vi har
som mål å gi alle barn opplevelser og utfordringer tilpasset hvert enkelt behov. Vi
ønsker å formidle et syn på barn som er preget av at barn er en ressurs, de kan mye, de
har mye glede… Barn har noe å tilføre hverandre og oss voksne. Vi vil legge til rette for
at barna blir selvstendige, skapende mennesker, med evne til å ta vare på seg selv og
andre.

PLANLEGGINGSGDAGER
Personalet har 5 planleggingsdager pr. år til rådighet. Datoen for disse er:
• Mandag 6. august 2018: Planlegginsgsdag, klargjøring til oppstart etter ferien
•

Fredag 19. oktober 2018: Planleggingsdag, kursdag (Sørlandsk lærerstevne)

•

Onsdag 2. januar 2019: Planleggingsdag

•

Tirsdag 23. april 2019: planlegginsgsdag (3. påskedag)

•

Siste planleggingsdag er ennå ikke fastsatt (blir bestemt etter oppstart i
august)

TLF-NUMMER
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Måned: August/september

Tema: Bli kjent, meg selv og familien min.
Arbeidsmåte:
Vi bruker primærkontakter, slik at barnet kan knytte
seg ekstra til èn voksen i oppstarten. Vi har bilder av
barnas familier på veggen (Blåveisen).
Gi god tid til lek både ute og inne.
Øve på rutiner, som: å vente på tur, rydde, og stå i kø.
Bruke regle når vi vasker hendene. Bamseklubben
lærer å sitte på plassen sin i garderoben.
Vi leker familie, og teller antall familiemedlemmer.
I samlingene vil vi bruke navnesanger, peke-leker og
«borte- titt-tei»- leker.
Når vi går på tur, undrer vi oss over det vi ser og
hører. Vi snakker om for eks. hvordan en kongle
kjennes ut.
Bruke et speil som illustrerer at hver og en er unik,
skapt i Guds bilde. Gi barna komplimenter på den de er.
Bruke gruppedeling for å synliggjøre barna bedre. Vi
møter barna på følelser.

Mål:
Bli kjent
Med
Med
Med
Med
Barna:
-

hverandre
barnehagen
personalet
Jesus

Tar var på hverandre og viser omsorg
for hverandre.
Tilegner seg gode vaner og god
hygiene.
Føler seg sett og verdifull, som gir god
selvfølelse.
Blir kjent i nærområdet.
Utvikler bedre kroppsbeherskelse.
Finner glede og trøst i å ha
familiebilder på veggen
Får verktøy til å bli kjent med sine
egne følelser og takle dem.
Møter et mangfold av sanger, rim og
regler
Får erfaring med tall og telling

Vi bruker pinnsvin og kanin- bamser for å snakke om
følelser og familie. Vi bruker snakkepakka i samling.
Aktiviteter:
•
Pynte familiebilde (Blåveisen)
•
Inkludere nye barn i bursdagskalender
•
Gåturer i nærmiljøet (september)
•
Foreldretreff (september)

Månedens regle/sang:
Ri, ri, på islandshest. Ri mot øst og ri mot vest.
Ri mot sør, og ri mot nord. Ri mot der hvor Erik
bor.

Månedens bibelfortelling:
Historien om Josef
Månedens bibelvers: «Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på min sti. Salme 119, vers 105».

Måned: Oktober/november
Tema: Bøker og lesing, og bondegårdsdyr
Arbeidsmåte:
Vi spiller dyrelotto og legger dyre-puslespill. Vi
lager bondegård i sandkassa og av pappeske.
Temaet gjenspeiles på avdelingen ved at barna
lager dyr av papptallerkner etc. som henges opp
som dekor.
I samling snakker vi om dyr, og lærer dyrelyder.
Personalet forteller eventyr som handler om
dyr, og vi synger sanger om dyr.
Vi lager lesekrok med madrasser, puter, og
tepper i taket. Vi skaper rolig stemning ved bruk
av leselampe, formet som et liksombål. Vi leser
bøker om dyr, og andre interessante temaer.
(Satsingsområde)
Vi viser respekt for lesestunden, og verner om
denne.

Mål:
Barna:
-

Undrer seg sammen.
Utvikler fantasien
Får gode lesestunder sammen.
Møter et mangfold av eventyr
Opplever glede og spenning ved høytlesning, sang
og samtale.
Får bedre ordforråd
Lærer å reflektere over temaene i bøkene
(Sandkrabba)
Lærer dyrenavn og dyrelyder
Får kjennskap til dyr og dyreliv.
Lærer hva slags mat og klær vi får fra dyrene
Får prøvd å lage mat av animalske produkter
Får prøvd ut ulike teknikker og materialer for å
uttrykke seg estetisk.
Får erfaring med tall og telling
Opplever glede og mestring ved allsidig
bevegelseserfaringer

Personalet er engasjerte og skaper
førforståelse for bøkene og forventning hos
barna før lesestund. (Satsingsområde)
Personalet benevner gjenstander og dagligdagse
begreper ved måltid, stellesituasjon, påkledning,
i lek osv. (Satsingsområde)
Vi bruker kanin og pinnsvin-bamser til å snakke
om følelser som finnes i de ulike bøkene.
Aktiviteter:
Lage garderobeskilt (fotavtrykktraktor)
Lage gjerde på veggen, hvor barna lager
dyr som kan gresse
Leke: «Sette hale på grisen» og «Melke
kua».
Lage smør
Lage dyremasker av papptallerkner
Gå på gårdsbesøk
Forberede adventstiden (november)
Månedens bibelfortelling:
Den bortkomne sauen

Månedens bibelvers: «Jeg er med dere alle dager, inntil
verdens ende, jeg er med dere alle dager. Matteus 28
vers 20.»

Månedens regle/sang:
Per Olsen hadde en bondegård hia hia ho, og på den
gården var en hund,hia hia ho. Det var voff,
voff her og det var voff, voff der, Det var her voff, der
voff, her var det voff voff Per Olsen hadde en
bondegård hia hia ho.

Måned: Desember
Tema: Advent og Jul
Arbeidsmåte:
Bruke adventstradisjoner:
•
Adventsvers
•
Tenne lys
•
Julesang
•
Trekke kalender
Fokus på juleevangeliet: At Gud sendte sin sønn,
og det er den største
julegaven.

Mål:
Barna får:
- Kjennskap til tradisjoner knyttet til høytiden.
- Kjennskap til advent, og hvorfor vi har
adventstid.
- Kunnskap om bibelens julebudskap, og lærer
hvorfor vi feirer jul, og hvem som er julens
hovedperson.
- Øvelse i å fremføre sanger og julespill.
- Forventning til julehøytiden.

Presentere juleevangeliet gjennom bilder,
fortellinger og sanger.
Vi ønsker at barna skal få roe ned før høytiden.
Derfor lager de kun noen få gaver.
Bruke kanin og pinnsvin-bamsene for å snakke om
glede.
Aktiviteter:
•
Bake småkaker
•
Lage julepynt
•
Pynte julekalender (hjerter)
•
Øve på enkelt julespill
•
Julefest
•
Gå rundt juletreet

Månedens bibelfortelling:
Juleevangeliet
Månedens regle/sang: Et barn er født i
Betlehem, i Betlehem. Nå gleder seg Jerusalem.
Halleluja, halleluja.
Månedens bibelvers:
”I dag er det født dere en frelser, i Davids by. Han er Kristus Herren. Luk 2,11.

Måned: Januar og februar
Tema: Mercy Ships,og barn i afrikanske land.
Arbeidsmåte:
Bruke opplegget fra Mercy Ships. Vise bilder av
fysiske forandringer hos mennesker. Eks. siste
episode fra «Fride på skipet»
Formidle til barna at: ”Den største gleden du
kan ha, er å gjøre andre glad.”
Mattradisjoner, klesdrakter, leker, («fotball»
av plastikkposer), instrumenter dyr og natur
fra afrikanske land.

Mål:
Barna:
-

-

-

Vi lytter og danser til musikk fra andre land.
Bærer dukker på ryggen ved hjelp av sjal.
Inspirere til lek ved å ha rekvisitter/tøy
tilgjengelig.

Får forståelse av at Gud har skapt oss
forskjellig, men at alle er like verdifulle.
Vi er alle skapt i hans bilde.
Blir flinke til å dele med andre.
Blir kjent med annerledes, spennende
kulturer og får innblikk i levekår som er
forskjellig fra våre.
Får kjennskap til at man snakker ulike
språk i ulike land.
«Gjennom arbeid med etikk, religion og
filosofi skal barnehagen bidra til at
barna utvikler interesse og respekt for
hverandre og forstår verdien av
likheter og ulikheter i et fellesskap»
(Rammeplanen, 2017)

Samtale om hvordan vi har det i Norge,
sammenlikne med andre land.
Lære ”Ja” og ”Nei” på et annet språk.
Lukte på sterke krydder.
Bamseklubben ser «Fride på skipet»
Bruke kanin og pinnsvin-bamsene til å snakke om
temaet ”dele”.
Aktiviteter:
•
Lese/ farge i fargebøkene fra Mercy
Ships
•
Leke doktor/sykehus
•
Besøke tannpleier
•
Aketur
•
Karneval
•
Lage ting til basar (eks. instrument)
•
Basar
Månedens bibelfortelling:
Jesus helbreder mennesker

Månedens regle/sang:
Takk Gud, for vakre morgenstunder. Takk Gud
for hver en dag du gir. Takk Gud for dette store
under, du fra synd meg frir.

Månedens bibelvers:
«Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre. Efeserne 4, 32».

Måned: Mars /april
Tema: Spire og gro, Påske
Arbeidsmåte:
Spire og gro:
Vi leser hagebøker fra biblioteket, eks om
gulrøtter. Personalet tørker paprikafrø og lager
etiketter med bilde av det som skal såes.
Personalet kutter tomatskiver og barna legger
dem i jorda.
Vi eksperimenterer med hva som må gjøres for å
få noe til å vokse. Noe settes mørkt, noe settes
tørt og noe får både lys og vann. Vi ser på film
om hvordan planter vokser og gror.

Påske:
Vi prøver å knytte påskens budskap til våren og
nytt liv. Vi lager miniversjon av «påskehagen»,
med golgata, getsemane osv. Vi illustrerer
fotvask og nattverd i samlingsstund, og synger
påskesanger.

Mål:
Barna:
-

-

-

-

Får kjennskap til påskens budskap og ser
sammenhengen mellom Jesus som gav oss
nytt liv, og livet i naturen som spirer og
gror,
Opplever å hygge seg sammen med andre
barn og voksne ved å spise påskefrokost
sammen.
Får prøvd ut ulike materialer når vi lager
påskepynt
«Personalet skal synliggjøre naturfenomener
og reflektere sammen med barna om
sammenhenger i naturen». (Rammeplanen,
2017)
«Barna skal lære å ta vare på seg selv,
hverandre og naturen». (Rammeplanen, 2017)

Vi bruker kanin og pinnsvin-bamsene til å snakke
om hva de/vi trenger for å vokse.
Aktiviteter:
•
Lage påskepynt
•
Påskefrokost
•
Lete etter det store påskeegget som
påskeharen har gjemt

Månedens bibelfortelling:
Påskebudskapet

Månedens regle/sang:
«På Golgata stod det et kors. Jesus døde på korset.
I hagen var det en grav. Jesus lå i den graven. Men
korset er tomt, graven er tom. Jesus stod opp og han
lever» (siste linje x 2).

Månedens bibelvers:
«Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor lar jeg min miskunn mot deg vare. Med evig
kjærligeht har jeg elsket deg. Jeremia 31, vers 3»

Måned: Mai/juni/juli
Tema: 17.mai, Kristi himmelfart, pinse og kafe/butikk
Arbeidsmåte:
Mål:
I samling snakker vi om hvorfor vi feirer 17.mai. Barna:
Vi ser på det norske flagget og øver på 17.maisanger og heiarop. Foreldrene får kopi av dette.
Vi går i tog med bussen og har med bjørkeris og
flagg (blåveisen), Vi spiser fruktspyd i norske
farger: jordbær, marshmallow og blåbær.
Undre oss over hva som skjedde på Kristi
himmelfartsdag.
Vi snakker om pinse: hva som skjedde på
pinsedagen, og hva det betyr for oss.
Vi tegner rundt foten, og sammenligner
størrelser.
Personalet er åpne for innspill fra barna, og
bygger opp under barnas improvisasjon.

-

Vi øver på å finne par blant skoene våre.
Barna får kontanter som de bruker til å betale
med på cafe.
Blåveisen besøker Hvitveisen
(for barna som skal på stor avdeling).

-

Får innblikk i 17. mai som grunnlovsdag,
frihetsdag og barnas dag. Se at dette er
en del av norske tradisjoner.
Lærer en 17.mai- sang.
Blir kjent med innholdet i to av Bibelens
høytider, og betydningen av dem.
«Personalet skal gi barna kjennskap til
og markere merkedager, høytider og
tradisjoner i den kristne kulturarven og
andre religioner og livssyn som er
representert i barnehagen».
(Rammeplanen, 2017)

Får større ordforråd.
«Gjennom arbeid med antall, rom og
form skal barnehagen bidra til at barna
undersøker og gjenkjenner egenskaper
ved former og sorterer dem på
forskjellige måter». (R.P, 2017)
«Personalet skal støtte barnas aktivitet,
engasjement og deltakelse i
fellesskapet». (R.P, 2017)

Vi bruker kanin og pinnsvin-bamsene om tema:
Likt/ulikt
Aktiviteter:
•
Lage 17.mai- pynt
•
17. mai-tog og fest
•
Spille nasjonalsangen
•
Lage kafedisk m/vafler, rundstykker,
gele e.l.
•
Lage skobutikk
•
Gå på cafe (bamseklubben)
Månedens bibelfortelling:
Kristi Himmelfartsdag og Pinsedagen

Månedens regle/sang:
Vi gikk inn i en butikk, spurte så hva her vi fikk.
Er det mulig å få kjøpe noen boller her? Nei
dessverre, nei dessverre, for: Dette er en liten
«klapp i henda»- butikk, «klapp i henda»- butikk,
«klapp i henda»- butikk, dette er en liten «klapp i
henda»- butikk. «Klapp i henda» er det eneste vi
selger her.

Månedens bibelvers:
«Kom la oss juble for Herren, og rope høyt for vår frelsesklippe. Kom la oss juble for Herren,
salme 95, vers 1»,

