
Årshjul førskolegruppe (BLÅ gruppe) 

August: 

«Meg selv»    

Tegne selvportrett, familie og 
ferieminne 

Selvbevissthet, gjenkalling, erfaringer om 
likheter og ulikheter 

Kunst, kultur og kreativitet 
Nærmiljø og samfunn 

 

Leker og spill som krever samarbeid 
(eks: hoppe tau, tikken, teppeleken 
etc) 

Samarbeid, se andres behov Kommunikasjon, språk, tekst 
Etikk, religion, filosofi 
Kropp, bevegelse mat og helse 

 

Henge opp bilder av barna på/nær 
førskolerommet (ev lage hus til hvert 
enkelt barn) 

Individ i gruppe, samhold, relasjonsbygging Nærmiljø og samfunn  

Samlinger med øving på 
håndsopprekking (turtaking), fokus på 
barns navn, etternavn, foreldres og 
søskens navn, bosted 

Individ i gruppe, selvbevissthet 
Tørre å bli satt i sentrum 

Kommunikasjon, språk, tekst 
Etikk, religion og filosofi 

 

Introduksjon av opplegget 
Samlinger med forventningsavklaring 
til hva en førskolegruppe er 

Bevissthet om egen hverdag Kommunikasjon, språk, tekst  

Dagstavle med elementer som dag, 
dato, måned, årstid, årstall, vær, klær 

Bevissthet om egen hverdag Nærmiljø og samfunn  

Selvstendighet i garderobesituasjon, 
fokus på å hjelpe hverandre 

Være bevisst egne ferdigheter, hva en selv kan 
og trenger hjelp til, være bevisst andres behov 
og bidra til at andre mestrer nye ting 

Kropp, bevegelse mat og helse  

Oppstart med førskoleoppgaver med 
tema «Mønster» 

Førkunnskaper, øye-hånd-koordinasjon, 
innlæring av skolebegreper som pult, lekser 
etc 
Skaperglede og utforsking 

Antall, rom og form Trampoline 
Fra barnehage til skole 
Mattekassen 
Mattesteg 

Tur Grov- og finmotorikk Kropp, bevegelse mat og helse  



Nærmiljø og samfunn 

Leker, brett-/kortspill med ekstra 
fokus på månedens tema 

Turtaking, tall, farger, bokstaver, former etc Antall, rom og form 
Kommunikasjon, språk, tekst 
Grov-/finmotorikk 

Trampoline 
veiledningsbok 

Sanger/rim/regler/bøker Språklæring, kulturformidling Kommunikasjon, språk, tekst 
Kunst, kultur og kreativitet 

 

HMS Samarbeid, bidra til fellesskapet Natur, teknikk og teknologi 
Nærmiljø og samfunn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

September: 

«…»    

Kartlegging av egenledelsesprosesser 
hos hvert enkelt barn på gruppen på 
eget skjema 

   

Brannvern: «Eldar og Vanja»  Natur, teknikk og teknologi 
Nærmiljø og samfunn 

Perm med opplegg til 
«Eldar og Vanja» 

Veving Finmotorikk, mønster, farger Kunst, kultur, kreativitet  

Oppgaver med tema «Former» Kjenne igjen og navngi noen av formene, 
mestringsglede ved ny kunnskap,  

Antall, rom og form Trampoline 
Fra barnehage til skole 
Mattekassen 
Mattesteg 

Samlinger: navn, dagstavle, turtaking 
(se også samling i august) 

Individ i gruppe, selvbevissthet, 
tørre å bli satt i sentrum 

Kommunikasjon, språk og 
tekst 
Etikk, religion og filosofi 

 

Tur Grov- og finmotorikk Kropp, bevegelse mat og helse 
Nærmiljø og samfunn 

 

Leker, brett-/kortspill, gjerne med 
fokus på månedens tema 

Turtaking, tall, farger, bokstaver, former etc Antall, rom og form 
Kommunikasjon, språk, tekst 

Trampoline 
veiledningsbok 

Sanger/rim/regler/bøker Fellesskap, språktrening Kommunikasjon, språk, tekst 
Kunst, kultur og kreativitet 

 

HMS Samarbeid, bidra til fellesskapet Natur, teknikk og teknologi 
Nærmiljø og samfunn 

 

 

 

 



Oktober:   

«…»    

Foreldresamtaler    

FN 
Samlinger, oppgaver, leker og 
forberedelse på av FN-kafe 

Samhold, likheter/ulikheter,  Kommunikasjon, språk, tekst 
Nærmiljø og samfunn 
Etikk, religion og filosofi 

10 små vennebøker 
10 store vennebøker 
fn-filuren.no 

Oppgaver med tema «Måling» Erfaring med målebegreper Antall, rom og form 
 

Trampoline 
Fra barnehage til skole 
Mattekassen 
Mattesteg 

Matlaging  Tema «måling» i praksis 
Se sammenheng mellom teori og 
praksis (oppgaver på papir og 
måling av ingredienser) 

Kropp, bevegelse mat og helse 
Antall, rom og form 

 

Samlinger: navn, dagstavle, 
turtaking 
(Se også samling i august) 

Individ i gruppe, selvbevissthet 
Tørre å bli satt i sentrum 

Kommunikasjon, språk, tekst 
Etikk, religion og filosofi 

 

Tur Grov- og finmotorikk Kropp, bevegelse mat og helse 
Nærmiljø og samfunn 

 

Leker, brett-/kortspill med fokus 
på månedens tema 

Turtaking, tall, farger, bokstaver, 
former etc 

Antall, rom og form 
Kommunikasjon, språk, tekst 

Trampoline veiledningsbok 

Sanger/rim/regler/bøker Fellesskap, språktrening Kommunikasjon, språk, tekst 
Kunst, kultur og kreativitet 

 

HMS Samarbeid, bidra til fellesskapet Natur, teknikk og teknologi 
Nærmiljø og samfunn 

 

 

 

 



November: 

«…»    

Oppgaver med tema «Antall 
(tall)» 

Bli kjent med tall og siffer 
Se sammenheng mellom tall/ 
siffer og en bestemt mengde 

Antall, rom og form Trampoline 
Fra barnehage til skole 
Mattekassen 
Mattesteg 

Samlinger: navn, dagstavle, 
turtaking 
(se også samling i august) 

Individ i gruppe, selvbevissthet 
Tørre å bli satt i sentrum 

Kommunikasjon, språk, tekst 
Etikk, religion og filosofi 

 

Tur Grov- og finmotorikk Kropp, bevegelse mat og helse  

Leker, brett-/kortspill med fokus 
på månedens tema 

Turtaking, tall, farger, bokstaver, 
former etc 

Antall, rom og form 
Kommunikasjon, språk, tekst 

Trampoline veiledningsbok 

Sanger/rim/regler/bøker Fellesskap, språktrening Kommunikasjon, språk, tekst 
Kunst, kultur og kreativitet 

 

HMS Samarbeid, bidra til fellesskapet Natur, teknikk og teknologi 
Nærmiljø og samfunn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desember: 

Jul  Etikk, religion, filosofi Adventsbok med 24 kapitler 
Adventskalender 

Luciafrokost Planlegging, medvirkning 
Tørre å bli satt i sentrum 

Etikk, religion, filosofi 
Nærmiljø og samfunn 
Kommunikasjon, språk, tekst 

 

Formingsaktiviteter med 
juletema 

Finmotorikk, samarbeid, glede 
andre ved å gi bort arbeider 

Kunst, kultur og kreativitet  

Oppgaver med tema «Plassering» Utvide ordforrådet 
(preposisjoner) 

Antall, rom og form Trampoline 
Fra barnehage til skole 
Mattekassen 
Mattesteg 

Samlinger: navn, dagstavle, 
turtaking 

Individ i gruppe, selvbevissthet 
Tørre å bli satt i sentrum 

Kommunikasjon, språk og tekst  

Tur Grov- og finmotorikk Kropp, bevegelse mat og helse  

Leker, brett-/kortspill Fellesskap, språktrening Antall, rom og form 
Kommunikasjon, språk, tekst 

 

Sanger/rim/regler/bøker Fellesskap, språktrening Kommunikasjon, språk, tekst 
Kunst, kultur og kreativitet 

 

HMS Samarbeid, bidra til fellesskapet Natur, teknikk og teknologi 
Nærmiljø og samfunn 

 

 

 

 

 

 



Januar: 

«…»    

Ekspertundersøkelsen 
 

  Eget skjema i førskolepermen 

Oppgaver med tema «Sortering» Likheter/ulikheter, 
kategorisering, størrelser 

Antall, rom og form Trampoline 
Fra barnehage til skole 
Mattekassen 
Mattesteg 

Samlinger: navn, dagstavle, 
turtaking 

Individ i gruppe, selvbevissthet 
Tørre å bli satt i sentrum 

Kommunikasjon, språk og tekst  

Tur 
(aketur hvis mulig…) 

Grov- og finmotorikk Kropp, bevegelse mat og helse  

Leker, brett-/kortspill gjerne med 
fokus på månedens tema 

Fellesskap, språktrening Antall, rom og form 
Kommunikasjon, språk, tekst 

Trampoline veiledningsbok 

Sanger/rim/regler/bøker Fellesskap, språktrening Kommunikasjon, språk, tekst 
Kunst, kultur og kreativitet 

 

HMS Samarbeid, bidra til fellesskapet Natur, teknikk og teknologi 
Nærmiljø og samfunn 

 

 

 

 

 

 

 

 



Februar: 

«…»    

Ekspertundersøkelsen   Eget skjema i førskolepermen 

Oppgaver med tema «Staving»  Antall, rom og form Trampoline 
Fra barnehage til skole 
Mattekassen 
Mattesteg 

Samlinger: navn, dagstavle, 
turtaking 

Individ i gruppe, selvbevissthet 
Tørre å bli satt i sentrum 

Kommunikasjon, språk og tekst  

Tur Fin- og grovmotorikk Kropp, bevegelse mat og helse  

Leker, brett-/kortspill gjerne md 
fokus på månedens tema 

Fellesskap, språktrening Antall, rom og form 
Kommunikasjon, språk, tekst 

 

Sanger/rim/regler/bøker Fellesskap, språktrening Kommunikasjon, språk, tekst 
Kunst, kultur og kreativitet 

 

HMS Samarbeid, bidra til fellesskapet Natur, teknikk og teknologi 
Nærmiljø og samfunn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mars:  

«…»    

Ekspertundersøkelsen   Ligger i egen førskoleperm 

Skjema «Overføring av 
informasjon fra barnehage til 
skole/SFO» 

  Ligger i egen førskoleperm 

Oppdatere registrering av 
egenledelsesprosesser tatt på 
høsten 

   

Foreldresamtaler   Egne skjema felles for hele huset 

Vårfest Tørre å bli satt i sentrum 
Kulturformidling 
Fellesskap, samhold, 
mestringsglede 

Kunst, kultur, kreativitet Egen komite fastsetter program 

Påske 
 Samlinger, påskevandring i 
Gausel kirke etc 

 Etikk, religion, filosofi  

Påskefrokost    

Formingsaktiviteter, påske Finmotorikk Kunst, kultur, kreativitet  

Oppgaver med tema «Rim» Lytte, gjenkjenne 
Tulle med språket 

Kommunikasjon, språk, tekst Trampoline 
Fra barnehage til skole 
 

Samlinger: navn, dagstavle, 
turtaking 

Individ i gruppe, selvbevissthet 
Tørre å bli satt i sentrum 

Kommunikasjon, språk og tekst  

Tur Fin- og grovmotorikk Kropp, bevegelse mat og helse  

Leker, brett-/kortspill/bøker Fellesskap, språktrening Antall, rom og form 
Kommunikasjon, språk, tekst 

Trampoline veiledningsbok 

Sanger/rim/regler Fellesskap, språktrening Kommunikasjon, språk, tekst 
Kunst, kultur og kreativitet 

 



HMS Samarbeid, bidra til fellesskapet Natur, teknikk og teknologi 
Nærmiljø og samfunn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



April: 

«…»    

Sykkeldag Mestring 
grovmotorikk 

Kropp, bevegelse mat og helse 
Natur, teknikk og teknologi 

 

FUS-dagen Samhold, vennekompetanse Kunst, kultur og kreativitet 
Kommunikasjon, språk, tekst 

Egen komite fastsetter program 

Ekspertundersøkelsen    

Oppgaver med tema «Bokstaver» Skrive navnet sitt, kjenne igjen 
bokstaver, finmotorikk 

Kommunikasjon, språk, tekst Trampoline 
Fra barnehage til skole 
 

Samlinger: navn, dagstavle, 
turtaking 

Individ i gruppe, selvbevissthet 
Tørre å bli satt i sentrum 

Kommunikasjon, språk og tekst  

Tur Fin- og grovmotorikk Kropp, bevegelse mat og helse  

Leker, brett-/kortspill Fellesskap, språktrening Antall, rom og form 
Kommunikasjon, språk, tekst 

Trampoline veiledningsbok 

Sanger/rim/regler/bøker Fellesskap, språktrening Kommunikasjon, språk, tekst 
Kunst, kultur og kreativitet 

 

HMS Samarbeid, bidra til fellesskapet Natur, teknikk og teknologi 
Nærmiljø og samfunn 

 

 

 

 

 

 

 



Mai: 

«…»    

17.mai 
Aktivitetsdag 16.mai 

Fellesskap, samhold Etikk, religion, filosofi 
Kunst, kultur og kreativitet 

Egen komite fastsetter program for 
aktivitetsdagen 

Tarkus Kunnskap om skolevei Natur, teknikk og teknologi 
Nærmiljø og samfunn 
Etikk, religion, filosofi 

Eget opplegg 

Felles avslutning i slutten av 
måneden 

Avslutte oppleggene på gruppen 
med film, popcorn og utdeling av 
permer og andre arbeider 

Kunst, kultur og kreativitet  

Tegne selvportrett Sammenligne med portrettet 
tegnet i august for å se utvikling 

Kunst, kultur og kreativitet  

Oppgaver med tema «Symboler» Skilt etc i forhold til Tarkus Kommunikasjon, språk, tekst 
Antall, rom og form 

Trampoline 
Fra barnehage til skole 

Samlinger: navn, dagstavle, 
turtaking 

Individ i gruppe, selvbevissthet 
Tørre å bli satt i sentrum 

Kommunikasjon, språk og tekst  

Tur Fin- og grovmotorikk Kropp, bevegelse mat og helse  

Leker, brett-/kortspill Fellesskap, språktrening Antall, rom og form 
Kommunikasjon, språk, tekst 

Trampoline veiledningsbok 

Sanger/rim/regler/bøker Fellesskap, språktrening Kommunikasjon, språk, tekst 
Kunst, kultur og kreativitet 

 

HMS Samarbeid, bidra til fellesskapet Natur, teknikk og teknologi 
Nærmiljø og samfunn 

 

 

 

 

 



Juni: 

«…»    

Overnatting Selvstendighet; planlegge tur, 
pakke sekk, orden i egne saker,  
 

Kropp, bevegelse, mat og helse 
Nærmiljø og samfunn 
Natur, miljø og teknologi 

 

Samlinger: navn, dagstavle, 
turtaking 

Individ i gruppe, selvbevissthet 
Tørre å bli satt i sentrum 

Kommunikasjon, språk og tekst  

Tur Fin- og grovmotorikk Kropp, bevegelse mat og helse  

Leker, brett-/kortspill Fellesskap, språktrening Antall, rom og form 
Kommunikasjon, språk, tekst 

Trampoline veiledningsbok 

Sanger/rim/regler/bøker Fellesskap, språktrening Kommunikasjon, språk, tekst 
Kunst, kultur og kreativitet 

 

HMS, vaske og gjøre klar 
førskolerommet til neste års 
førskolegruppe 

Samarbeid, bidra til fellesskapet Natur, teknikk og teknologi  

 


