
 

 

Periodeplan for høsten 2018 

16. august- 30. november 

 

                   Velkommen til nytt barnehageår! 

Vår barnehage kjennetegnes av et engasjert personal som er glødende, skapende og 

tilstedeværende. Det pedagogiske arbeidet er i stor grad preget av filosofien fra Reggio 

Emilia, (se egen beskrivelse i årsplanen). Gjennom denne filosofien går en rød tråd i forhold 

til å se barn som medvirkende og deltagende subjekter med stor innvirkning på egen 

utvikling. 

 Målet vårt er at alle barn opplever at: De kan, de mestrer og at de er betydningsfulle for 

fellesskapet! 

Gode relasjoner og gode møter har stor betydning, «Jeg blir meg i møte med deg!» Det er 

viktig å ha fokus på den voksnes rolle i relasjonen. Barna er avhengig av gode ansvarsfulle 

omsorgspersoner og rollemodeller. 

Målet med vår pedagogikk er at barna i Gubbeskogen FUS barnehage skal utvikle en sterk 

selvfølelse til å mestre livet sitt, nå og på lang sikt! 

Å begynne i barnehage er ofte nytt både for barn og foreldre. Alle gruppene bytter farge og 

noen flytter over til stor base. Barnehagehverdagen blir annerledes både for små og store. 

Vi er opptatt av å lage trygge og forutsigbare rammer i hverdagen og vi vil sørge for et tett 

og nært samarbeid med foreldrene for å få til en god start og en optimal barnehagehverdag 

for barna. Barna skal bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og de andre 

barna. 

 

 



Periodens fagområder: 

NÆRMILJØ og SAMFUNN 

Barnehagen representerer et betydningsfullt møtested mellom det private og det offentlige 

rom, og mellom familie og samfunn. Den skal bidra til at barn møter verden utenfor familien 

med nysgjerrighet og tillit. Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget 

for videre innsikt i og erfaring med deltagelse i et demokratisk samfunn. Gjennom 

utforskning, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget 

nærmiljø og verden. 

 

KUNST, KULTUR og KREATIVITET 

Barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle utrykk. Vi tenker 

da på dans, musikk, teater, bildekunst, dikt, litteratur, kunsthåndverk mm. Disse 

uttrykksformene er viktige redskaper for sansing, opplevelse, tenkning og kommunikasjon. Å 

være sammen om kulturelle opplevelser eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. 

 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK og TEKST 

Barnehagealderen er en svært viktig utviklingsperiode for språkstimulering. Barna skal møte 

språk gjennom rim, regler, dikt, sang, bøker og fortellinger. Det å ha gode samtaler med 

barna og være en god lytter, er viktig for å utvikle barnas språk. Barnehagen skal stimulere 

barna til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Barna bruker språk til å skape 

relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter. 

 

LEK 

I Gubbeskogen FUS barnehage har vi fokus på at å leke er det viktigste barna kan gjøre for 

sin utvikling og læring. Det er vår oppgave å legge best mulig til rette for masse lek. Det er i 

leken barna utforsker, gjør erfaringer, forhandler, faller, kommer seg opp igjen, får trøst, 

trøster, ja lærer om livet rett og slett. 

 

Viktige datoer i perioden: 

- 24.10.18 er det Kunst, suppe og solidaritetsprosjekt i forbindelse med FN- dagen. 

- Uke 38 er Brannvernuke. 

- 30.08.18 er det Foreldremøte på stor base. 

- 25.09.18 er det Foreldremøte på liten base 

- 12.11.18 er det Planleggingsdag. Da er barnehagen stengt. 

 

 


