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Plan for Hakkebakkeskogen,  
våren 2023 
 
2023 er godt i gang. Vi har en fin fin gruppe med veldig hyggelige, kreative, 

engasjerte og morsomme små mennesker som det er kjempefint å være sammen 

med. 

Før juleforberedelsene tok overhånd startet vi med spill og forming, det fortsetter vi 

med.  

Ut fra barnas og våre interesser har vil laget en skisse for hva vi skal arbeide med.  

Vi skal gi barna gode opplevelser. Vi vil vekke barnas nysgjerrighet og gi dem 

kunnskap om og interesse for det vi driver med. Det er rom for barnas egne 

prosjekter og ideer.  

Vi fortsetter å jobbe med Bærum kommunes prosjekt «Tett på». Målet er at alle 

medarbeiderne skal gjøre en enda bedre jobb og vi skal øke barnas trygghet, trivsel, 

læring og språkutvikling. 

Hele barnehagen har bestemt at vi skal ha et felles prosjekt fra uke 9. I år er det 

«Havet» som er felles tema. Vi skal dele gruppene etter alder og alle gruppene skal 

lage i første omgang opplegg som vi skal dele med hverandre. Det skal i alle fall 

være morsomt og lærerikt for alle!  

Barna har også ønsker om at vi måtte sette frø og dyrke til våren. Det skal vi!  

Til påske blir det karse og så skal vi sette flere frø til driving når vi er tilbake etter 

påske 

Får vi en skikkelig kald periode skal vi leke oss med vann; kokt, farget, frosset i 

kartonger og former sammen med naturmateriale. Vi skal fundere og eksperimentere 

og tenke ut nye aktiviteter med vann og frost. 

Onsdag 1. februar lager vi Sydenfest. Til de «nye» barna utsteder vi pass og vi 

varmer opp og dekorerer avdelingen slik at vi får den rette stemningen og i år satser 

vi på å ha åpent basseng. Det vil bli mulig å bade, sole seg på «stranden», spise på 

strandrestauranten og danse og kose seg. Ta med håndkle, badetøy, solbriller og 

lette klær. Også ønsker vi oss litt eksotisk frukt fra dere. 

På karnevalet 17. februar skal vi lage karnevalstemning med musikk, dans og moro. 

Barna (de som vil) kommer utkledd og vi skal ha en skikkelig fest. 

14. mars skal hele barnehagen på vår årlige utflukt til Rud idrettshall. Vi blir hentet 

med buss kl. 10 og er tilbake ca. 13.30. Ta med vannflaske og joggesko! 
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I forbindelse med påsken lager vi påskepynt og snakker litt om påsken. 

Så kommer våren på ordentlig og i mai skal vi forberede 17. mai og ha litt våronn.  

Vi planlegger å avslutte barnehageåret med en tur til Folkemuseet hvor vi blant annet 

blir med på folkedans og mating av dyrene.  

Og Østheim barnehage er invitert til Ruglandcupen uken før St.Hans. 

I tillegg til lek og temaarbeid følger vi årstidene. Vi skal bruke det vi har i barnehagen 
og rundt oss. Vi har barnebøker, sanger, leker og formingsmateriale, gode ideer og 
mange interesser. Her er det plass til alt mulig rart! 
 
Nå håper vi på mere snø og skiføre! 
 
  

 

 

 

 

 

Måned 

Aktivitet  

  

Praksis  

 

Januar 

 

 

 

 

 

 

Spill 

Puslespill 

Rollelek 

 

Skiskole for tigerbarna.  

 

Lekegrupper 

 

 

Vi lager vinterbilder. 

Ski og aking, snømenn og 
borger 

Vi fryser vann, lager 
isblokker, bygger snøborger, 
aker, går på ski. 

 

Skiskole på Fossum på 

torsdager fra uke 3 t.o.m.7.                           

Løve- og bjørnebarna har 

lekegrupper på torsdager 

mens tigerbarna er på 

skiskole. 



 Årsplan del 2, våren 2023, avdeling Hakkebakkeskogen 

 

  

 

 

 

 

Vinteraktiviteter 

 

Når føret er bra kan alle som 

vil ta med ski og støvler (ikke 

staver) til barnehagen og 

gå/stå/hoppe på ski i 

utetiden. 

Februar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Sydenfest» 

 

 

 

 

Samefolkets dag er mandag 6. 
februar.  

 

 

Mer skilek i barnehagen for 
alle som vil. 

 

 

 

Vi fortsetter med 
skiskole/lekegrupper tom uke 
7. 

 
 
 
 
Karneval 17.februar 

Onsdag 1. februar lager vi 

Sydenfest. Til de «nye» 

barna utsteder vi pass og vi 

varmer opp og dekorerer 

avdelingen slik at vi får den 

rette stemningen. Det vil bli 

mulig å bade, sole seg, spise 

på strandrestauranten, danse 

og kose seg.  

6. Februar feirer vi 

samefolkets dag med flagg 

og film. I grillhytta baker vi 

Gahkku.  

 

Barna som vil går på ski i 
barnehagen.  

Bygge snøborg, male 
hinderløype i snøen, lage 
isblokker…. 

 

 

 

 

Alle som vil kler seg ut. Vi 
pynter hele huset og lager 
fest for alle barna. Det blir 
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(Skolens vinterferie uke 8). 
 
 
 
 
 
Skidag 
(med kort varsel!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema: Havet 
(mellom vinterferien og påske.) 
 
 
 

fellesaktiviteter og musikk, 
dans og moro. Tilslutt slår vi 
katta ut av sekken. 

Vi vil gjerne ha beskjed om 
barna skal ta fri i 
«vinterferien» 

 

Blir det fint skiføre arrangerer 
vi skidag for alle barna i 
barnehagen på kort varsel. 

Da lager vi løpe med 

stasjoner og aktiviteter for 

barna. 

 

På onsdager blir det felles 
aktiviteter i forbindelse med 
tema Havet. Barna blir delt i 
grupper etter alder. 

 

Egne planer kommer! 
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Mars  

 

 

 

 

 

 

 

 

På Hakke skal vi også arbeide 
med Havet.                                                                             

 

 

 

Følge med på småfuglene 

 

Generalforsamling  

 

Påskeforberedelser 

Vi skal gi barna kjennskap og 
skape interesse for havet og 
hva det betyr for oss, de skal 
få faktakunnskap og 
opplevelser knyttet til temaet. 
Det blir musikk og eventyr, 
forming og fysisk aktivitet. 

Legge ut fjær til redebygging 
for fuglene. 

Godkjenning av årsrapport og 
valg av nytt styre. 

 

Vi lager påskepynt og 
snakker litt om hvorfor vi 
feirer påske. 

Velkommen til påskefrokost, 
fredag 31. mars fra kl.8.00. 

April  

 

 

 

 

 

 

Passe på småfuglene.   

 

«Våronn» 

 

 

 

Svømming for tigerbarna, 6 
ganger fra 19. april på 
Hundsund 

 

Foreldresamtaler  

 

Legge ut mere fjær til reir. 

 

Vi skal sette frø til driving og 
sørge for at vi lager noen fine 
små planter barna kan ta 
med hjem og sette i jorden 
ute.  

 

 

Bli trygg i vannet. 

 

Forelderesamtaler for alle 
tigerbarnforeldre og dem som 
ønsker. 
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Mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. mai feiring i barnehagen 

15. mai ? 

 

Vår=utetid. 

Våronn 

 

 

Avslutningstur for Tigerbarna til 
Sæteren gård 25.-26- mai. 
mai. 

Forberede 17. mai, øve på 
17. mai sangene og finne litt 
ut om hva 17. mai er og 
hvorfor vi feirer dagen. 

Vi skal på tur, finne smådyr 
og andre kryp og planter. 

Og vi skal nyte våren ute. 

Sette ut planter 

 

Tigerbarna skal sove i 
gapahuken på Sæteren gård. 

 

Juni 

  

Sommer=lyse, varme dager i 
solen! 

                                
Sommerfest tidlig i juni. 

 

Tur til Lysakerelven og Høvik                                                          

 

Tur til Folkemuseet, St. Hans. 

 

«Ruglandcupen» 

 

Sommerfeie uke 27,28,29 og 
30. 

 

 

 

Fest for alle som går i, 
leverer til og jobber i 
barnehagen. 

Vi skal være masse ute, vi 
skal på tur til elven og sjøen.                

Hele barnehagen til 
Folkemuseet for å oppleve og 
se folkekunst og kanskje 
være med på en leikarring. 

Østheim barnehage kommer                                                                                                 
til årets vakreste fotball cup!  

Barnehagen har 
sommerstengt. 

 


