
Periodeplan for Retthella 2017-2018 

 

Barnegruppa 

Samlinger, interes-

ser og tema 

 

Måned Tema 

September Nærmiljø og samfunn 

Oktober Natur, miljø og teknikk 

November Kropp, bevegelse, mat og helse 

Januar Kommunikasjon, språk og tekst 

Februar Kunst, kultur og kreativitet 

Mars Etikk, religion og filosofi 

April Antall, rom og form 

I år har vi flyttet over alle Maxier til Klei-

va. Vi har gjort dette for å få mer homoge-

ne grupper , som er lette å dele inn i små-

grupper. Vi har da store muligheter for å ta 

hensyn til barnas interesser og undres sam-

men med dem.  Barns medvirkning er noe 

vi setter fokus på . Vi har fått  tre nye barn. 

Pia og Olav  som er 1 år og  Milda på 3,5 

år. Vi er totalt elleve barn på Retthella i år.  

I år kommer vi til å fokusere ekstra på 

hvordan hver og en kan bidra til et godt 

felleskap på Retthella/SOS. Vi kommer til 

å belyse gleden av å glede andre gjennom 

for eksempel turer til arbeidssenteret, bo-

felleskapet mm.  Vi ønsker å fokusere på at 

barna blir sosialisert til å være en del av en 

gruppe samtidig som de blir selvstendige 

mennesker. 

Vi kommer til og ha samling hver morgen 

kl. 9 på avdelingen for å gå igjennom   

dagen og skape trygghet. Samlingen kan 

også brukes til fortellinger, refleksjoner 

og undringer om ting vi opplever i hver-

dagen.  

Vi fortsetter også i år med å ha hovedfo-

kus på et og et fagområdet hver måned. 

Vi har fått ny rammeplan som gjelder fra 

1 august 2017. Hole kommune har valgt å 

fokusere på å implementere rammeplan i 

de 2 åren som kommer. Ved å ha et ekstra 

fokus på et fagområde hver måned blir 

dette implementerings arbeidet godt      

kvalitetssikret.   

Grønne tanker- glade barn passer godt 

inn i vårt fokus på å glede andre gjen-

nom å reflektere sammen med barna 

om hvordan vi selv kan påvirke             

felleskapet, andre og en selv. Vi gleder 

oss til å fordype oss i dette sammen 

med barna.  


