
 

 
Uke 

 
Tema 

 
Satsingsområde og beskrivelse 

 
Kompetansemål 

August 
 

Uke 34 

 

 

Nye venner 

 

 

 

Satsingsområde: 

Sosial kompetanse 

 

Beskrivelse: 

Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn 

er.  Vi skal legge vekt på samarbeid og kommunikasjon 

mellom barn og voksne. 

Kompetansemål: 

  Kunne samarbeide med jevnaldrende og med 

voksne.  

 Kunne arbeide sammen mot et felles mål. 

 

Uke 35 

 

 

Samspill 

 

 

 

Satsingsområde: 

Fysisk aktivitet og lek 

 

Beskrivelse:  

Denne uken har vi fokus på samspill og samarbeid i fysisk 

aktivitet og lek. 

Kompetansemål:  

 Bruke grunnleggende bevegelser i variert miljø 

og i tilrettelagte aktiviteter.  

 Vise evnen til samarbeid i ulike aktiviteter. 

 Være med i aktiviteter som utfordrer hele 

sanseapparatet og koordinasjonen.  

 

 

Uke 

 

Tema 

 

Satsingsområde og beskrivelse 

 

Kompetansemål 

September 

 

Uke 36  

 

Klassemiljø  

 

Satsingsområde: 

Sosial kompetanse 

 

Beskrivelse: 

Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn 

er.  Vi skal legge vekt på samarbeid og kommunikasjon 

mellom barn og voksne. 

 

Kompetansemål: 

  Kunne samarbeide med jevnaldrende og med 

voksne.  

 Kunne arbeide sammen mot et felles mål. 

http://home.uia.no/amleis11/2014/04/06/klasseledelse-og-team-building/


 

Uke 37-38 

 

Fisk og grønnsaker – så 

godt det smaker!  

 

 
 

Satsingsområde: 

Mat og Helse 

 

Beskrivelse: 

Disse ukene fokuserer vi på fisk og grønnsaker – de to 
matvaregruppene som barn spiser minst av. Dette skal vi 
endre! Sammen med Lysejordet og Huseby aks har vi 
nemlig inngått et samarbeid – våre barn skal bli ekstra 
flinke til å spise fisk og grønnsaker. Vi skal dyrke, smake, 
lage og lære, og ikke minst spise.  
 

Kompetansemål: 

 Forstå enkel merking av matvarer.  
 Velge ut mat og drikke som er med i et sunt 

kosthold.  
 Fortelle om en enkel matvare og hvordan den 

inngår i matvaresystemet, fra produksjon til 
forbruk.  

 Lage trygg og ernæringsmessig god mat, og 
forklare hvilken plass de ulike matvaregruppene 
har i kostholdet.  

 

Uke 39  

 

Naturen rundt oss 
 

 

Satsingsområde: 

Natur, teknikk og miljø 

 

Beskrivelse:  

Vi studerer og utforsker naturen rundt oss. Både 

igjennom turer i nærområdet, og lærerike aktiviteter på 

skolen. Vi legger vekt på forbruk og gjenbruk. 

  

Kompetansemål:  

 Undersøke biologisk nedbryting og beskrive et 

kretsløp i naturen.  

 Praktisere kildesortering og diskutere hvorfor 
kildesortering er viktig. 

 

 

Uke 

 

Tema 

 

Satsingsområde og beskrivelse 

 

Kompetansemål 

Oktober 

 

Uke 40 

 

 

Naturen rundt oss 

(Høstferie) 

 

 

Satsingsområde: 

Natur, Teknikk og Miljø  

 

Beskrivelse:  

Vi studerer og utforsker naturen rundt oss. Både 

igjennom turer i nærområdet, og lærerike aktiviteter på 

skolen. Vi legger vekt på forbruk og gjenbruk. 

Kompetansemål:  

 Undersøke biologisk nedbryting og beskrive et 

kretsløp i naturen.  

 Praktisere kildesortering og diskutere hvorfor 

kildesortering er viktig. 



 

Uke 41 

 

Trønderuke 

 

 

Satsingsområde: 

Fysisk aktivitet og lek/kunst, kultur og kreativitet.  

 

Beskrivelse: Vi gjentar suksessen fra i fjor med en egen 

uke dedikert til Trøndelag. Her blir det bassespill, 

trønderbart, trøndervest og ikke minst trønderfest!  Vi 

serverer selvfølgelig trøndersodd. 

 

Kompetansemål:  

 Være med i aktiviteter som utfordrer hele 

sanseapparatet og koordinasjon.  

 Bruke ball i lek og ballspill. 

 Danse enkle danser fra ulike kulturer.  

 Planlegge og lage enkle bruksgjenstander.  

 Lage enkle modeller av hus/kirker.  

 

 
Uke 42 
 
 
 
 
 
 

 
Gamledager 

 

 

Satsingsområde: 

Fysisk aktivitet og lek. 
 

 

Beskrivelse: Vi drar tilbake i tid og ser nærmere på hva i 

alle dager folk drev med før vi hadde mobiltelefon, PC og 

pokémon.   

 

Kompetansemål:  

 Danse enkle danser fra ulike kulturer. 

 Lage og bruke enkle kart til å orientere seg i 

nærområdet. 

 Bruke grunnleggende bevegelse i varier miljø 

og i tilrettelagte aktiviteter.  

 

 
November 
 

Uke 43-47 

 

 

Kulturmåned 

 

 
 

Satsingsområde: 

Kunst, kultur og kreativitet 

 

Beskrivelse: 

Vi fordyper oss i det å skape, utforme og fremføre 
gjennom kurs som de ansatte holder for barna. Vi 
avslutter Kulturmåned med Åpen dag fredag den 25. 
november. Da blir det både utstilling og show der 
inntektene går til et veldedig formål som barna velger. 
 

Kompetansemål:  

 Lage enkle utstillinger av egne arbeider  

 Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike 

teknikker og materialer  

 Framføre sang, spill og dans i samhandling med 

andre  

 Imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, 

takt- og tonearter  

 Planlegge- og lage enkle bruksgjenstander 

 

http://2.bp.blogspot.com/_BzMyHz0uoXs/S4Q2XN4jhrI/AAAAAAAAAug/80lZb4Q5yUY/s1600-h/tr%C3%B8nder-dinna
https://no.wikipedia.org/wiki/Kaste_p%C3%A5_stikka


 

Uke 

 

Tema 

 

Satsingsområde og beskrivelse 

 

Kompetansemål 

November 

 

Uke 47 

 

Åpen dag 

 

 

Satsingsområde: 

Kunst, kultur og kreativitet 

 

Beskrivelse: 

Vi setter den siste kronen på verket før Åpen Dag. Denne 

uken går med til å gjøre ferdig kursartikler, gjennomføre 

generalprøver og til pynt og stell. 

Åpen dag er fredag 25.november. 

Kompetansemål:  

 Lage enkle utstillinger av egne arbeider  

 Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike 

teknikker og materialer  

 Framføre sang, spill og dans i samhandling med 

andre  

 Imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, 

takt- og tonearter  

 Planlegge- og lage enkle bruksgjenstander 

 

 

 

 

 

Uke 

 

Tema 

 

Satsingsområde og beskrivelse 

 

Kompetansemål 

Desember 

 

Uke 48 - 49 

 

Ballspill 

 

 
 

Satsingsområde: 

Fysisk Aktivitet og Lek 

 

Beskrivelse: 

Vi utforsker og leker oss med forskjellige former for 

ballspill.  

Kompetansemål: 

 Bruke ball i lek og noe ballspill. 

 Bruke grunnleggende bevegelser som å gå, 

løpe, hinke/hoppe, kaste/slå, gripe/ta imot, 

sparke og balansere i variert miljø og i 

tilrettelagde aktiviteter.  

 Vise evnen til samarbeid i ulike aktiviteter.  



 

Uke 50 

 

 

Julebakst 

 

Satsingsområde 

Mat og helse 

 

Beskrivelse:  

Barna får lage tradisjonell julebakst, og oppleve ulike 

smaker i forbindelse med julen. Vi koser oss med en 

forsmak på julemat og ulike juleforberedelser. 

Kompetansemål: 

 Lage trygg mat og praktisere regler for god 

hygiene. 

 Bruke mål og vekt i forbindelse med 

oppskrifter og matlaging. 

 Planlegge og gjennomføre en fest sammen 

med andre i forbindelse med en høytid eller 

annen markering.  

 

Uke 51 

 

Juleverksted 

 

Satsingsområde: 

Kunst, kultur og kreativitet 

 

Beskrivelse:  

Barna skal lage tradisjonell julepynt. Vi skal blant 

annet drive med formgiving av gjenstander, 

håndverkstradisjon, problemløsning og produksjon.  

 

Kompetansemål: 

 Lage enkle gjenstander og former i papir og 

tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og 

flette 

 Lage enkle gjenstander i leire 

 Bygge med enkle geometriske grunnformer 

Gjenkjenne og beskrive enkle 

bruksgjenstander 

Uke 52 Juleferie Juleferie – Se egen plan  
 

 

 

 

 


