
PERIODEPLAN FOR MARS OG APRIL – HEBRON 
 
Viktig å huske på: 

- Barnehagen har stengt i påskeuka (29.mars til 2.april) og mandag 5. april  
- I år er barnehagen feriestengt i uke 29 og 30. Barna må ta ut tre uker 

sammenhengende ferie i løpet av barnehageåret, alle barna må ta ut fire uker 
ferie før august, nytt barnehageår. 

- Barnehagen er åpen fra 7.00 til 16.30. Personalet skal kunne reise fra barnehagen 
klokka 16.30, ønsker dere utfyllende informasjon om dagen bør barna hentes før 16.25.  

 
Det har vært mange endringer i hvordan levering/henting og oppbevaring av klær skal være det siste året. Vi 
ønsker å fortsette med levering og henting i porten/døra. Vi ser at det fungerer for barna og vi har innarbeidet 
rutiner slik at det fungerer for oss ansatte også. Vi ser at enkelte dager vi er inne der mange henter samtidig 
klarer vi ikke å gi dere nok informasjon om dagen til deres barn. Har det skjedd noe vi mener det er viktig at dere 
får informasjon om, får dere beskjed om å vente utenfor. Vi setter pris på at dere ringer eller venter til hentekøen 
ikke er så lang hvis dere lurer på noe eller har noe dere ønsker å snakke med oss om. Når været tillater det 
kommer vi til å være mer ute og håper det vil gjøre informasjonsflyten ved hentingen enklere.  
 
Når det er vått tøy kommer det til å henge ute. Vått tøy må hjem til tørking. På fredager sender vi alt utetøy hjem 
slik at det kan vaskes. Si ifra hvis dere ønsker å ha med alt hjem, ta i så fall med en stor bag/pose.  Vi forstår at 
det er vanskelig å ha oversikt over hva barna har og trenger i barnehagen når dere ikke får komme inn. Det er 
personalets ansvar å si ifra hvis barna mangler noe, men hvis vi sender hjem barna med votter og lue ønsker vi at 
det kommer tilbake. Vi ønsker at det er to fulle skift av innetøy og mellomlagstøy (ull/fleece) i barnehagen, samt 
to par fottøy og dobbelt med ytterklær.  
 
Aina har søkt permisjon og vi har fått ny ansatt fra februar, Sandra kommer til å være hos oss hver dag.  
 
Endringer kan skje.  

  Mål 

UKE 9 
1.- 5. 
mars 
 

TEMA: Bærekraftig utvikling og selvforsyning  
 
Tirsdag 9.mars arrangeres Barnehagedagen 2021 med tema «Små steg 
for kloden.» 
Vi har hver vår dyrket noen grønnsaker i pallekarmer ute. I år utvider vi 
grønnsakhagen med flere vekster. Vi starter tidlig og sår frø inne og 
planter dem om når det er varmere i været. Vi prøver å lage kompost 
av matsøppelen vår slik at vi har jord neste vår. Dette danner grunnlag 
for prosjekt «Grønnsakshage». 
 
Mandag 8.mars feirer vi Thor   
 
Fredag 12. mars har vi temafest «Kom som du vil». Barna ønsket å få 
kle seg ut som det de ville, derfor la ikke vi noen føringer med tema i 
år. Barnehagen har kostymer dere kan få med hjem og bruke hvis dere 
ønsker. Vi snakker med barna i forveien om hva de vil at dagen skal 
inneholde.  

 

 Kjennskap til hva som skjer når vi 
tar vare på matsøppel og annet 
som kan bli til jord 

 Får kjennskap til naturen og 
utvikler respekt og begynnende 
forståelse for hvordan de kan ta 
vare på naturen (rammeplan og 
årsplan) 

 Barna kan oppleve hva som skjer 
fra et frø såes til vi høster ferdig 
produkt (Fra jord til bord) 

 

UKE 10 
8. – 12. 
mars 
 



 

 

 

UKE 11 
15. – 19. 
mars  

TEMA: Påske 
Barna lager pynt til bordet på gul fest, vi snakker om ulike tradisjoner 
ved påske som f.eks. påskeharen, egg, kyllinger, korset på Golgata og 
Jesu siste dager.  
 
Fredag 19. mars feirer vi Sarah 
 
Mandag 22. mars markerer vi «Rockesokk» - «ingen er like, men alle er 
like gode». Barn kan ha på to forskjellige sokker.  
 
Tirsdag 23. mars har vi gul lunsj. Vi spiser gul mat.  
 
Kanskje påskeharen stikker innom med påskeegg til oss en dag…. 

 Barna får høre om bakgrunnen for 
kristen markering av påske 

 Bli kjent med ulike tradisjoner ved 

påske 

 Personalet skal formidle 

fortellinger og tradisjoner ved 

påskehøytiden 

 

UKE 12 
22. – 26. 
mars 

UKE 13 
 PÅSKEFERIE – BARNEHAGEN ER STENGT 

UKE 14 
5. – 9. 
april 

TEMA: Våren, samt bærekraftig utvikling og selvforsyning 
 
Mandag 5.april er barnehagen stengt 
 
Vi fortsetter med prosjekt «Grønnsakshage»  
Våren blir et naturlig tema når ulike vårtegn kommer frem og 
temperaturen stiger.  Personalet skal legge til rette for at barna får et 
mangfold av naturopplevelser og blir kjent med ulike 
naturvitenskaplige fenomener (ny årstid – hva skjer?) 
 
Vi markerer Verdens helsedag onsdag 7.april med felles tur i skogen 
alle sammen 

- Legge til rette for at barna får et 
mangfold av naturopplevelser og 
blir kjent med ulike 
naturvitenskaplige fenomener (ny 
årstid – hva skjer?) 

- Kjennskap til hva som skjer når vi 
tar vare på matsøppel og annet 
som kan bli til jord 

- Får kjennskap til naturen og 
utvikler respekt og begynnende 
forståelse for hvordan de kan ta 
vare på naturen (rammeplan og 
årsplan) 

- Barna kan oppleve hva som skjer 
fra et frø såes til vi høster ferdig 
produkt (Fra jord til bord) 
 

UKE 15 
12. - 16. 
april 

UKE 16 
19. – 23. 
april 

UKE 17 
26. – 30. 
april 


