
KONSMO BARNEHAGE 

- AVD: MARS OG JUPITER - 

 
      
 
       

Årsplan del II.  2020 - 2021 
 
 

Velkommen til oss i Konsmo barnehage! 

Konsmo barnehagen ligger nord i Lyngdal kommune. 
Barnehagen ble i 2016 oppgradert i form av påbygg og et nytt 

uteområde. Vi kan vise til flotte lokaler og uteområde i et rolig og 
etablert område med kort avstand til utmark og friområde. 
Åpningstid: 06:45-16:30 mandag-fredag. 

Årsplanen er et arbeidsredskap for de ansatte i barnehagen. 
Planen inneholder en oversikt over tema og planer for det 
kommende året. Hver måned leverer vi ut månedsbrev. Her vil det 
stå mer om det daglige arbeidet med barna, det som har blitt gjort 
og om planer og innhold for neste måned.                                                                                                                      

I tillegg til Årsplan del II har vi en Årsplan del I som gjelder fra 2020 

-2024. Den inneholder blant annet vår visjon, våre verdier og 

satsingsområder. 

Vår visjon: 
Vi vil leke sammen 

 
 

 
Årets temaer 

 
August: Tilvenning: Det er viktig å fokusere på å bli kjent 

med hverandre, både for voksne og barn. Når barna blir 

trygge på hverandre og på de voksne i barnehagen, har vi 

den beste forutsetning for danning, lek, sosialt samspill og 

læring. 

 
September – november: Matematikk i barnehagen: 

Matematikk i barnehagen er mer enn tall og tegn. Barna 

skal leke og utforske, undre seg over sammenhenger og 

oppdage mønster og system. Vi vil prøve ut matematiske 

eksprimenter, gjøre oppgaver der vi bruker sansene og 

materialer vi omgir oss med. Vi bruker spill, og lager oss 

nye spill med tilgjengelig materialer. 

 
Desember: Jul: Jul er en høytid med utrolig mange 

tradisjoner og aktivitets- muligheter. Denne måneden vil vi 

ha vårt eget julerom. Vi vil ha samlinger der vi har fokus på 

innhold og tradisjoner knyttet til jul. Vi vil holde på med 

varierte aktiviteter, og noen av disse vil ende opp under 

deres juletre… 

 

Januar – Mars: Liza Aisato. Vi vil ha fokus på kunsten og 

tekstene hennes generelt, og illustrasjonene hennes i 

barne-litteratur spesielt. Vi vil la oss inspirere av hennes 

fargerike og uttrykksfulle illustrasjoner, og skape vår egen 

kunst. Vi vil fylle på temaveggen vår 

med illustrasjoner, informasjon og 

«produkter»; kanskje det blir en 

kunstutstilling til slutt?  

 

April-Juni: Innsekter. Vi vil bruke bøker 

og litteratur om innsekter. Setter fokus 

på noen innsekter vi kan finne i 

nærmiljøet. Lære mer om innsekters livssyklus og 

nyttefunksjon i naturen. Utforsker nærområdene: Går på 

innsektsjakt: Finner vi «våre» innsekter igjen? Vi lager 

forskjellige installasjoner f.eks. innsekts feller, innsekts 

hotell, terrarie, for å komme innsektene på nært hold. 

 
 

 

 
 

Barnehagens arbeidsmåter 

 

 

- Vi bruker fysiske virkemidler i prosjektarbeid, (for 

eksempel terrarie, fuglekasser, insektshotell) for å 

visualisere og skape interesse om temaet.  

- Vi lager temavegg ute i garderoben for hvert tema, 

som vi fyller på med materiell/dokumenterende 

bilder etter hvert som prosjektet skrider frem. 

- Barna lager kunstutstilling (Temaet Aisato) 

- Vi lager sanghefte med sanger som hører til de 

ulike temaene. 

- Vi samler informasjon fra nettet, søker sammen 

med barna på storskjerm, 

dokumenterer med 

bilder, bruker spill, leker 

og hobbymateriale som 

fører frem til mer 

kunnskap, og kreativ 

utfoldelse innenfor de 

ulike temaene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktisk informasjon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om oss 
Barnehagebibliotek: Konsmo barnehage har i flere år utviklet 

barnehagebibliotek. Ved bruk av barnehagebibliotek skal barna få 

oppleve spenning og glede ved høytlesning, 

fortelling, sang og samtale. Barna skal få 

anledning til å fortelle, undre seg, reflektere 

og stille spørsmål. Barnehagebiblioteker 

sørger for at barna kan låne med seg hjem 

bøkene som finnes i barnehagen.  

Løvebarnehage: Ansatte i Konsmo barnehage skal gjennom gode 

relasjoner etablere varme og grensesettende voksne. Med fokus 

på inkludering og sosial kompetanse skal barna oppleve å bli sett, 

hørt og få hjelp til å utvikle seg i fellesskapet. 

RVTS: Høsten 2019 starte Oppvekst og Helse i Konsmo- og Byremo 

et samarbeid med RVTS. Prosjektet heter «Sammen om barn» og 

skal sørge for at ansatte får større kunnskap og kompetanse til å 

kunne se, forstå og anerkjenne alle traumatiserte barn. En drøm til 

RVTS er et traumebevisst samfunn.  

Førskolegruppa: Det siste året i barnehagen forbereder vi barna 

litt på skoletilværelsen: Vi har et godt samarbeid med Konsmo 

skole; les mer om dette i «overgangsrutiner fra Barnehage til 

skole/SFO i nye Lyngdal». Vi vil også ha ukentlige samlinger der vi 

bruker materiellet fra «lekbasert læring». 

Kosthold: Konsmo barnehage følger Helsedirektoratets 

anbefalinger for mat og måltider i barnehagen. Les mer på: 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-

i-barnehagen.  

Venneskogen er uteområde som ligger like i nærheten av 

barnehagen (på vei opp til stadion). Venneskogen bidrar til at 

barna får oppleve naturen som arena for lek, undring, utforsking 

og læring året rundt.  

 

 

 

KALENDER 2020-2021 

AUGUST 
17. Planleggingsdag (stengt) 
31. Foreldremøte 

 
Tema: Tilvenning 

SEPTEMBER 
28.29. og 30. Skolen høstferie  

Tema: Matematikk i 
barnehagen 

 
Mål: Etablere gode 
erfaringer og opplevelser 
med matematikkforståelse  

Inspirere for å øke interessen hos 
barna på et viktig felt. 

 

OKTOBER 
Foreldresamtale 
 1. og 2. Skolen høstferie 
16. Planleggingsdag (stengt) 
23. Markere FN dag (24.) 

NOVEMBER 

DESEMBER 
7. Nissedag (6.) 
11. Lucia morgen m/foreldre 
24. Julaften (stengt) 
25. og 26.- 1. og 2. juledag (stengt) 
31. Nyttårsaften (stengt)  

Tema: Jul 
 

Mål: Videreformidle tradisjoner og 
kultur. 

JANUAR 
1. 1 Nyttårsdag (stengt) 
4. Planleggingsdag (stengt) 

Tema: Lisa Aisato 
 

Mål: Være sammen om kulturelle 
opplevelser og gjøre eller skape noe 
felles, bidra til samhørighet. Det gir 

felles forståelse og grunnlag for 
videre lek og utfoldelse i 

barnegruppa. 

FEBRUAR 
5. Samefolkets dag (6.) 
12.Fastelaven 
16. Karneval  
22-26. Skolen vinterferie 

MARS 
Gi beskjed om påskeferie 
23. og 25 mars Påskefrokos 
29.30. og 31. Påske (stengt) 
 

APRIL 
Foreldresamtaler 
1.-5. Påske (stengt) 
6.Planleggingsdag (stengt) 
Gi beskjed om sommerferie 
Samarbeidsutvalget avgjør om 
barnehagen stenges i to uker 
 

 
Tema: Insekter 

 
Mål: Bruke naturen som arena for lek 

og læring og oppleve og utforske 
naturen og naturens mangfold. 

MAI 
12. 17. mai feiring 
13. Kristi himmelfartsdag (stengt) 
14. Planleggingsdag (stengt) 
17. Grunnlovsdag (stengt) 
24. 2.pinsedag (stengt) 

JUNI 
Uke 22 barnehageuke m/: 

- Idrettsdag 
-  Sommerfest på ettermiddag 

JULI 
 

  

AUGUST 
13.Planleggingsdag (stengt) 

 

Årets organisering av 
barnegruppene: 

▪ Blåklokka/Kvitveisen 1-
2 åringer 

▪ Eventyrstova 3-4 
åringer 

▪ Mars/Jupiter 4 og 5 
åringer 

 

Bursdagsfeiringer: 

Alle får bursdagskrone. Vi har 

bursdagssamling der vi 

synger for barnet. Vi feirer 

med smoothieis. 

 

 

 

Månedsbrev/plan: 
Hver måned får dere et 
brev/plan med informasjon 
med hva vi har gjort, hva vi 
skal gjøre samt annen viktig 
informasjon.  
 

 

 

Ansatte: 
På vår hjemmeside finner 
du oversikt over ansatte i 
barnehagen, og hvilke 
avdelinger de jobber på.  

Telefonnummer og kontakt 

 

Kontor/styrer:  90753008 

Blåklokka/ Kvitveisen: 48897287/48897289 

Eventyrstova: 48897286 

Mars/Jupiter: 48897285 

 

https://www.konsmobarnehage.no 

 

 

 

Samarbeid mellom hjem og 
barnehage: 
Målet med samarbeidet er å 

alltid ha barnets beste i 

fokus. Foreldrene og ansatte 

har et felles ansvar for 

barnets trivsel og utvikling. 

Foresatte er våre viktigste 

samarbeidspartnere. Vi 

ønsker et nært samarbeid for 

at vi sammen kan gi barna en 

god oppvekst og utvikling. Å 

skape helhet og 

sammenheng i barnets 

hverdag forutsetter at 

foreldre og personalet 

kjenner hverandre og er 

trygge på hverandre. 

 

 

https://www.konsmobarnehage.no/

