
PERIODEPLAN FOR MAI, JUNI og JULI – HEBRON 
 
Viktig å huske på: 
-  Barnehagen er stengt pga. planleggingsdag fredag 14.mai, samt 16. og 17.august i nytt 
barnehageår 
- Vi har i mange år hatt barnehagefotografering på sommeren før nytt barnehageår. I 2020 tok 
vi bilde på høsten og det ønsker vi å fortsette med.  
- Vi legger dessverre ikke opp til sommeravslutning med alle foreldre i år heller. Det vil bli en 
avslutning for skoleklubben sammen med foreldrene og oss i personalet. Avslutningen foregår 
ute i parken med overrekkelse av perm med bilder i og litt prat. Mer informasjon kommer. 
 
Vi så mange fordeler med å være ute våren i fjor. Det ble færre overganger, bedre tid til å se hvert enkelt barn og få 
konflikter i barnegruppa. Vi ønsker å gjenoppta mye utetid og ønsker at barna skal komme ferdig kledd til å være ute hvis 
de kommer etter kvart på åtte. Dette krever at uteklær, mellomlagstøy og skotøy må fraktes frem og tilbake slik at barna 
kan komme ferdige til barnehagen. Dere får lov til å ha skifteklær liggende i barnehagen. Husk å se over strikker under 
skoen på regntøy, dress og bukse.  
 
Vi nærmer oss sommeren med stormskritt og minner derfor om at det er viktig at barna smøres med solkrem før de 
kommer i barnehagen om morgenen. Personalet smører barna etter lunsj og ved behov ved sterk sol. Fint om barna har/har 
med gummistøvler og langbukse i barnehagen. Vi må ha langbukse i skogen og ofte støvler. Med mye utetid følger 
viktigheten av å sjekke barna for flått jevnlig.  
 
Husk munnbind før du går innenfor gjerdet. Noen dager er vi inne på ettermiddagen hvis været har vært dårlig. 
 
Endringer kan skje. Følg med på tavla! 

  Mål 

UKE 18 
3.-7.mai 

TEMA: Vår og 17.mai 
Vi ønsker et nytt barn velkommen, Paul William på 1 år starter i mai. 
 
Hovedtema denne våren har vært bærekraftig utvikling og 
selvforsyning. Vi sår grønnsaker i pallekarmene våre, setter ut tomat- 
og paprikaplantene vi har sådd tidligere og passer på at det vokser og 
gror frem mot høsten. Vi håper på å finne brennesle til 
brenneslesuppe og løvetann til løvetannkjeks. Vi har funnet 
froskeyngel i et vann som vi skal følge med på. 
 
Onsdag 12.mai markerer vi Norges nasjonaldag med tog, 
leker, pølser og is. Ta med norsk flagg.  
Hurra for Matheo 3 år!  
 
Barnehagen er stengt torsdag 13.5 (Kristihimmelfartsdag) 
og fredag 14.5 (Planleggingsdag) 

 Bli kjent med tradisjonene 
rundt 17.mai-feiring 

 Oppleve hva som skjer fra et 
frø såes til vi høster ferdig 
produkt (fra jord til bord) 

 Bruke naturen i matlaging 
 
 

UKE 19 
10.-
14.mai 

UKE 20 
17.-
21.mai 

TEMA: Prosjekt - Monster  
Mange av barna leker monster ute. Noen monstre roper høyt og er 
skremmende, men hva er egentlig et monster? Finns det monstre i 
alle farger? Fins det snille og myke monstre? Vi undrer oss og 
fantaserer sammen med barna.  
Prosjektarbeid er moro, vi holder på så lenge barna viser interesse. 
 
Barnehagen er stengt mandag 17.mai (Norges nasjonaldag) og   
mandag 24.mai (Andre pinsedag) 

 Barnas interesser blir 
utgangspunkt for prosjekter – 
årsplan 

 Personale og barn undrer seg 
sammen UKE 21 

24.-
28.mai 



 

 

UKE 22 
31.mai-
4.juni 

TEMA: Barnas interesser, hva er barna opptatt av? 
 
Vi følger opp grønnsakshagen og froskeyngelen, følger barnas 
interesser, bruker nærmiljøet aktivt og håper på sommervær.  
 
Skoleklubben får bestemme innhold hver sin dag i klubben.  
 
Fredag 18 juni feirer vi Luna 5 år og Georg 2 år! 

 Være spontane og ta barnas 
ønsker og tanker seriøst 

 Være bevisst barns ulike 
uttrykksformer, observere og 
følge opp barnas ulike uttrykk 
(Rammeplanen) 

 Barns interesser gjenspeiler 
innholdet i hverdagen - 
årsplan 

 

UKE 23 
7.-11.juni 

UKE 24 
14.-
18.juni 

UKE 25 
21.-
25.juni 

TEMA: Sommer 
 
Det er ferietid. Det blir færre barn i barnehagen og vi ser hva vi finner 
på. Vi har åtte skolestartere som har sin siste dag i barnehagen før 
skolestart til høsten.  
 
Onsdag 23.juni markerer vi St.hans.  
 
Hurra for Marcus 6 år og Julie 5 år! 
 

UKE 26 
28.juni-
2.juli 

UKE 27 
5.-9.juli 

UKE 28 
12.-16.juli 

 
Hebronbarna er sammen med en Hebronvoksen i barnehagen i Trømborg 

 
UKE 29 og 30 ER BARNEHAGEN STENGT 

GOD SOMMER! 
 

UKE 31 og 
32 
2.-
13.august 

TEMA: Nye venner  
Velkommen til nytt barnehageår 
Vi ønsker nye barn velkommen. 
 
Velkommen tilbake!  
Tilvenning av gamle og nye barn 
Vi ser hva vi finner på og blir kjent med ny barnegruppe. 

 


