GENERELLE OPPLYSNINGER
Forslag til årsplan 2019/2020 for Ellingsrud private barnehage ble
lagt frem på foreldremøtet_______. Årsplan ble godkjent av SU
høsten _________.

ANSATTE PÅ TROLLSTUA
Wenche Johansen eier/styrer
Amina Mujkic
Fereshte Azari
Linda Dyrbye Olsen

tlf.: 95102465/22327878
pedagogisk leder
assistent
assistent

BARN PÅ TROLLSTUA
Winta
Amalie
Felicia
Iman Fatima
Andi
Padmeash
Merhan
Johan Carlos
Naomi
Nina

29.01.14
21.04.14
18.07.14
21.07.14
31.07.14
27.08.14
08.12.14
05.05.15
15.05.15
18.05.15

Anna Marie
Leander
Sabrina
Lukas
Maryam
Aras
Emil
Aiza

25.06.15
13.07.15
02.01.16
08.05.16
25.06.16
27.07.16
17.09.16
09.02.16

07.30
07.30
08.15
08.15
09.30
10.30
11.00
12.00
14.00
14.30
17.00

DAGSRYTMEN
BARNEHAGEN ÅPNER
FROKOST
FROKOSTEN AVSLUTTES
FRILEK UTE/INNE
TEMA/AKTIVITETER/TURER
SAMLING/SAMTALER
LUNSJ (BRØDMÅLTID)
FRILEK UTE/INNE/TURER
BRØD/MIDDAG/FRUKT
FRILEK UTE/INNE
BARNEHAGEN STENGER

Alle tider er ca.-tider. Vi gir også rom for variasjon
og spontanitet.
NB! ALLE SKAL VÆRE UTE AV
BARNEHAGEN TIL KL. 17.00.

August 2019
TEMA: Tilvenning/relasjonsbygging og familien
MÅL: Bli trygg på avdelingen og få kjennskap til rutinene. Lære om
familien.
Kardemomme by

Tiltak
Motoriske
ferdigheter

Tilvenningsdager

Bli kjent

«Lekeskole»
for barn f. 2014

Blåbærtur

Pannekaker

Gjennomføring

Begrunnelse

Åle/krabbe/rulle/
snurre

Gjennomføre
faste rutiner
forutsigbarhet

Stimulere
utvikling av
grovmot. grunnferdigheter
Skape trygghet,
tillit og gode
relasjoner

Lage bilde av
familien

I kjelleren 1 t
hver tirsdag

Ansvar

Alle

Til refleksjon
Er det
gjennomført?
Mestring?

Alle

Har barna funnet
seg til rette på
avdelingen?

Bli kjent med
barnas familie

Alle

Skoleforberedelse

Wenche
og
Amina

Har barna lært
om familiene?
Laget vi noe
sammen?
Er barna
forberedt?

Plukke blåbær
Lage syltetøy til
Ha med egen
pannekakene
sekk med
matpakke og
drikkeflaske med
vann
Lage
Bygge opp
pannekakerøre fellesskap
med barna
Lære å lage mat

A. og L.
pakker
sekker
W.lager
syltetøy med
barna
Wenche

Var det en positiv
og lærerik tur?
Fant vi bær?

Har alle barna
deltatt?
Ble det et bedre
fellesskap?

September 2019
TEMA: Trafikk, brannkurs.
MÅL: Kunnskap om trafikken, brannkurs.
Kardemomme by

Tiltak
Motoriske
ferdigheter

Lære om trafikk

Lære om bruk av
refleks

Tur til sentrum

Gjennomføring Begrunnelse
Åle/krabbe/rulle/
Snurre

Stimulere
utvikling av
grovmotoriske
grunnferdigheter
Sanger om
Barna lærer
trafikken
om trafikken
gjennom sang
Mørkt rom,
Kunnskap om
refleks og
refleks er en
lommelykt
del av
trafikkopplæringen
Se etter skilt,
Lære om
symboler, former trafikkskilt,
og farger i
symboler, fortrafikken.
mer og farger

Ansvar

Alle

Er det
gjennomført?
Mestring?

Alle

Lærte barna
sangene?

Linda og
Azari

Hadde alle barna
med lommelykt?
Fikk alle prøve i
mørket?

Alle

Er turen til
sentrum gjennomført?
Har barna lært
noe?
Kan barna de
enkle trafikk
reglene som for
eksempel å sykle
på høyre side og
stoppe for rødt
lys?
Har barna lært hva
skal de gjøre hvis
det brenner?

Sykkel dag

Lage sykkelvei
Lære
med trafikklys og Trafikk regler
fotgjengerfelt,
i praksis.
barna tar med
egen sykkel

Alle

Brannbamsen
Bjørnis

Bruke dukken
Brannmann
Bjørnis

Alle

Barna skal
lære hva de
skal gjøre hvis
det brenner

Til refleksjon

Oktober 2019
TEMA: Høst
MÅL: Hva skjer i naturen om høsten? Farger, lukt og smak om høsten.
Kardemomme by

Tiltak

Gjennomføring

Begrunnelse

Motoriske
ferdigheter

Åle/krabbe/rulle/
snurre

Bruke bøker og
sanger knyttet til
høsten

I samlingsstund
og lesestunder

Stimulere
utvikling av
grovmotoriske
grunnferdigheter
Hva skjer om
høsten

Domkirken FNdagen

Reise til
Domkirken og
McDonald;s

Få kunnskap
om vennskap
og solidaritet
Være
solidariske

Ansvar

Alle

Alle

Alle

Høsttur

Reise til Botanisk
Se
hage og besok på forandringer i
Zologiske
naturen
museum
Bruke begreper
knyttet til årstiden og dyr.

Alle

Høstfest

Lage
grønnsaksuppe
Snakke om farger
på grønnsaker og
smak

Alle

Kunnskap om
grønnsaker og
mat vi spiser
Lære begreper

Til refleksjon

Er det
gjennomført?
Mestring?
Har barna lært
sanger og hørt
fortellinger om
høsten. Ble det
lest bøker?
Lære vi hva
solidaritet betyr i
praksis

Hadde vi en fin
tur?

Lærte barna hva
grønnsakene
heter? Hva det
smaker, lukter.

November 2019
TEMA: Eventyr i skogen. Fortellinger, sanger og være i/oppleve skogen
MÅL: Barna skal lære eventyret ved å lytte og fortelle. Glede seg over
naturen
Kardemomme by
Tiltak
Motoriske
ferdigheter

Gjennomføring Begrunnelse
Hoppe/hinke

Begreper
Vi lærer oss
begreper brukt i
eventyr
Tur i skogen med
bål

Vi snakker om
eventyr generelt:
start og slutt

Stimulere
utvikling av
grovmotoriske
grunnferdigheter
Kunnskap om
skog og lære
noen
sangleker
Begreper om
bål.
Kose seg i
skogen og
lytte til
eventyret
Kunnskap om
hvordan
eventyr lages

Tenne bål, grille
pølser

Tur i skogen med
bål

Lage julegaver og
øve til juleskuespill

Tur i skogen med
sangleker

Være i skogen,
lære sangleker

Lage bål (ulike
typer)
Eventyr :
Kardemommeby

Tenne bål
Slukke bål
Eventyr med
bruk av
konkreter.

Ansvar

Til refleksjon

Alle

Er det
gjennomført?
Mestring?

Alle

Hva synes
barna om
skogen og
sanglekene?
Hvordan tennes
og slukkes et
bål? Husker
barna noe av
eventyret?

Wenche

Alle

Husker noen av
barna eventyrreglene?

Tenne bål,
grille pølser

Wenche

Tenne bål, grille
maiskolber

Tenne bål,
grille
maiskolber

Wenche

Bruke materialer
fra naturen.
Øve skuespillet

Lære å
fremføre

Hvordan vente
på tur, finne på
noe når man
venter?
Hvordan vente
på tur, finne på
noe når man
venter?
Fikk vi laget
noe?
Klarer barna å
fremføre
skuespillet

Alle

Desember 2019
Tema: Juleaktiviteter/tradisjoner
Mål: Kulturformidling. Barna skal oppleve glede og forventning ved
Julehøytiden
Kardemomme by
Tiltak
Motoriske
ferdigheter

Gjennomføring Begrunnelse

Stimulere
utvikling av
grovmot.
grunnferdigheter
Adventstid.
Adventssamling.
Skape
Adventskalender. forventninger.
Ta del i
tradisjoner.
Formidle ulike
Fellessamling.
Gi barna
religioner
Samlingsstunder. kunnskap om
Kirke besøk.
de forskjellige
religioner.
Formingsaktiviteter. Lage julegaver
La barna
og julepynt
oppleve
gleden av å gi.

Ansvar

Til refleksjon

Hoppe/hinke

Bruke sanger og
litteratur.

Synge julesanger
og lese
julehistorier.

Arrangement.

Julemiddag.
Fredag 06.12

Arrangement.

Lucia.
Fredag 13.12

Arrangement.

Nissefest.
Fredag 20.12

Ta del i
tradisjoner. Få
kjennskap til
vår kultur arv.
La barna ta
del i
barnehagens
tradisjoner.
La barna ta
del i
barnehagens
tradisjoner.
La barna ta
del
barnehagens
tradisjoner.

Alle

Er det
gjennomført?
Mestring?

Alle.

Er det
gjennomført?

Alle.

Ble budskapet
formidlet på en
god måte?

Alle.

Var barna
deltakende i
prosessen? Fikk
barna ulike
erfaringer?
Viste barna
glede ved å gi
bort.
Har barna lært
julesanger? Har
vi formidlet
julehistorier?
Ble middagen
en god
matopplevelse?

Alle.

Wenche.

Alle.

Alle.

Var barna med i
forberedelsene?
Viste barna
glede?
Viste barna
forventninger
og glede?

Januar/Februar 2020
TEMA: Engelsk/vinteraktiviteter/tall og bokstaver. Fastelaven
MÅL: Få et godt forhold til ulike språk/lære hverdagsbegreper
Kardemomme by
Tiltak
Motoriske
ferdigheter

»Skiskole» for
barn født 2014
Aketurer

Ski- og ake dag

Språktrening

Fastelaven
Fredag 28.02

Fastelaven
Fredag 28.02

Gjennomføring Begrunnelse
Stimulere
utvikling av
grovmotoriske.
grunnferdigheter
Lære å reise seg
Lære en fin
når man faller, gå vinteraktivitet
opp- og nedover
Ta med ake
Samarbeide/leke
matter til
i snøen?
akebakken
Ski- og ake dag . Oppleve
B. får diplom og mestring, lære å
medalje
konkurrere
Bruke konkreter Lære begreper,
fra
overbegreper
Kardemommeby.
Vi synger sanger Barn lærer et
hver dag og lærer annet språk
engelske ord for
hverdagsting:
melk, brød m.m.

Ansvar

Til refleksjon

Balanse

Snakke om faste.
Bake boller og
lage fastelavens
ris

Bli kjent med
tradisjoner, lære
å bake

Alle

Er det
gjennomført?
Mestring?

Amina
Og Linda

Lærte alle å gå
på ski?

Alle

Hadde barna
fine ake dager?

Alle

Opplevde barna
mestring?

Alle

Har barna lært
noe?

Alle

Har barna lært
noen sanger?

Alle

Ble det
gjennomført?

Mars/april 2020
TEMA: Tradisjoner, tall. Form og farger.
MÅL: Lære om våre tradisjoner og tall, form og farger. Begrepslæring.
Kardemomme by
Tiltak
Motoriske
ferdigheter

Karneval
Fredag 28.02

Gjennomføring Begrunnelse
Kaste/sparke/
mottak

Vi har karneval,
kler oss ut.

Stimulere
utvikling av
grovmot.
grunnferdigheter
Tradisjon.
Kunnskap om
bakgrunnen
for karnevalet

Ansvar

Til refleksjon

Alle

Er det
gjennomført?
Mestring?

Alle.

Har vi lært noe
om karneval?

Har barna lært
noe?
Kan de forklare
begreper?
Var det en fin
og lærerik
opplevelse

Bok:
Kardemommenby

Bruke konkreter
fra boka

Lære/repetere
(nye) begreper

Alle.

Orientering

Poster med form,
tall og farger

Lære barna
hva kart
er/bruke det.
Lære form og
farger
Lære seg å
bruke saks

Alle

Alle

Lærte barna å
bruke saks

Kunnskap om
påske
Lære å ha
gjester, dekke
bord

Wenche

Lærte barna
noe om
påsken? Ha
gjester?

Lage vår-bilde

Klippe og lime i
vårfarger
Snakke om farger
om våren
Påskeforberedelser Pynte til påske –
Hvorfor feires
frokosten
påske?
Snakke om
Påskefrokost
påsken
Torsdag 03.04

Mai/Juni 2020
TEMA: Vår og17.mai-feiring
MÅL: Lære om vårtegn. Sommeraktiviteter
Kunnskap om 17.mai feiring.
Kardemomme by
Tiltak
Motoriske
ferdigheter

Gjennomføring Begrunnelse
Løpe/klatre

Vår

Bruke bøker og
sanger

Formingsaktiviteter

Lage kulisser til
sommerfesten
Tegne flagg
Bruke sanger og
litteratur om
dagen. Gå i tog
Tur til Botanisk
hage

17. maifeiring
Fredag 15.05
Vårtur

Stimulere
utvikling av
grovmot.
grunnferdigheter
Lære litt om
hva som skjer
om våren,
endringer
Samarbeide i
grupper
Lære noe om
historien rundt
17. mai
Lære om
skiftninger i
naturen. Hva
har skjedd
siden i høst?

Ansvar

Til refleksjon

Alle

Er det
gjennomført?
Mestring?

Alle

Lærte vi noe
om våren,
brukte vi bøker,
sanger?
Var det et fint
samarbeid?

Alle.

Wenche

Alle.

Lærte de noe
om hvorfor vi
feirer dagen?
Hadde vi en fin,
lærerik tur?

Eventyr, sanger, rim og regler vil bli brukt hele året,
knyttet til de ulike temaene

Tradisjoner
August

Tilvenning, relasjonsbygging og familie

September

Trafikk

Oktober

Høst

November

Fortellinger, sanger og skogen
Kardemomme by

Desember

Juleaktiviteter/tradisjoner

Januar/februar

Vinteraktiviteter, Språkkista, tradisjoner og engelsk

Mars/april

Tradisjoner, tall, form, farger, språkkista

Mai/juni

Våren, natur og tradisjoner. Sommeraktiviteter

Juli

Sommerstengt!

ÅRSHJUL
Hva skjer?
Blåbær tur
Foreldresamtaler
Foreldremøte
Leke skolen
Fotografering
Sykkel-dag
Dugnad
Barnegudstjeneste
Høst tur
Høst fest
Julemiddag
Lucia

Hva gjør vi/hvordan?

Når?

Blåbær tur for begge avdelingene.
August
Wenche innkaller
Oktober/november
Foreldremøte i barnehagen
04.sept
For barn født i 2014
Hele året
Alle blir fotografert.
September
Alle på Trollstua har med egen sykkel.
September
Reparasjon og forskjellig forfallent arbeid.
Oktober
Trollstua drar til Domkirken
Oktober
Vi tar T-banen til Botanisk hage
Oktober
For begge avdelingene. Lager grønnsaks
November
suppe og pynter bord.
Vi serverer ribbe, pølser, medisterkaker og
6. desember
Halal og vegetar mat med tilbehør til barna.
Vi går Lucia tog inne i barnehagen og
serverer lussekatter til foreldre/foresatte.
13. desember

Nissefest
Ski skole
Fastelaven
Karneval
Ski og akedag
Påskefrokost
Foreldresamtaler
Foreldremøte
Dugnad
17. mai
Leirskole
Sommertur
Grillfest

Nissefest i kjelleren med foreldre/foresatte.
Dette er for de som er født 2014.
Fastelavens boller. Vi baker boller.
Barn og voksne kler seg ut
Alle er med. Barna får diplom og medalje.
Foreldre/foresatte inviteres på påske frokost
i barnehagen.
Skolestartere
Foreldremøte i barnehagen
Vi gjør klart til 17. Mai.
Vi går i tog og leker. Spiser is og pølser.
”Skolestarterne” reiser til Vangen fra
onsdag til fredag
Vi finner på noe gøy.
Foreldre/foresatte på gult bord står for
grillfesten.

20. desember
Januar/februar
21. februar
28. februar
Februar
02. april
april
april
13. mai
15. mai
Juni
Juni
17. Juni

NB! VIKTIG INFORMASJON TIL FORELDRENE
 Planleggingsdag fredag 1.11.19 (Østlandsk lærerstevne)
Barnehagen er da stengt!
 Mandag 23. desember stenger barnehagen kl. 15.00
 Felles planleggingsdag med bydel Alna i februar.
Barnehagen er da stengt!
 Onsdag 8. april før skjærtorsdag stenger barnehagen kl
15.00
 Planleggings dag fredag 22. mai 2020. Barnehagen er da
stengt!
 Siste dag før ferien tirsdag 30. juni 2020.

Første dag etter ferien mandag 3. august 2020.

