
Periodeplan for Kleiva 

Løvetannens bønn 

Blås på meg barn! 

Fang mine stigende  

stjerner 

Og kikk på min gule sol 

- som brenner i gressets 

grønne himmel 

Med alle de undrende øyne. 

 

La de små barn komme til 

meg 

For de vet ikke hva ugress 

er. 

           Harald Sverdrup  

 

Barnegruppa Samlinger, interesser 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 

Barnegruppa på Kleiva består i år 

av 16 flotte barn og 4 voksne. Vi 

har tre 2-åringer og 13 maxibarn.  

Barna på barnegruppa vår trenger 

forskjellige utfordringer og akti-

viteter. Derfor vil vi som tidligere 

år dele opp i mindre grupper. På 

Kleiva er vi opptatt av barnas in-

teresser og at barna skal få med-

virke i sin hverdag.  Vi vil ta ut-

gangspunkt i barnas perspektiv og 

undre oss sammen med dem før vi 

sammen forsker på hva som kan 

være svarene på det vi lurer på. 

Det er viktig for oss at barna får 

filosofert og tenkt seg litt om 

først.  

Vi fortsetter med fagområdene i ramme-

planen som tema i de ulike månedene, med 

særlig vekt på språk. Vi skal ha stort fokus 

på ”Grønne tanker, glade barn” og psykolo-

gisk førstehjelp med egne samlinger i 

mindre gruppe. 

Hver morgen starter vi med morgensamling 

kl 9 . Her går vi igjennom dagen sammen 

med barna for å skape trygghet og forut-

sigbarhet i barnehagehverdagen. Her vil vi 

også komme noe inn på temaene. Temaene 

vil også få stor plass på de mindre gruppe-

ne og turene våre. 

Naturlig fokus for Kleiva er sang, musikk 

og turer!   

Maxiene vil følge egen maxiplan  sammen 

med Sundvollen barnehage tillegg, mens 

2åringene vil ha gruppetid sammen med 

Retthella og Gygra. 


