
Halvårsplan høst 2017 

 
Periode og tema 

 
Satsingsområde og kurs og faste aktiviteter innenfor de 
satsningsområdene 

 
Kompetansemål 

August 
 

Uke 31-33 

Nye venner 

 

 

Satsingsområde: 

Sosial kompetanse  
 
Beskrivelse: 

Vi skal ha fokus på vennskap og hva en god venn er.  Det blir lagt vekt på 

samarbeid og kommunikasjon mellom barn og voksne. 

Kompetansemål:  

• Kunne samarbeide med jevnaldrende og med voksne.  

• Kunne arbeide sammen mot et felles mål. 

 

 
Satsingsområde: 

Natur, teknikk og miljø 
Beskrivelse: 

Under sommeråpent satser vi på en del utflukter til museer og ut i 

naturen.  

Kompetansemål:  

• Bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet 

• Delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om 

det som er observert 

 

 

 

Periode og tema 

 

Satsingsområde og kurs og faste aktiviteter innenfor de 

satsningsområdene 

 

Kompetansemål 

August, September og Oktober 

Uke 34 - 41 

 

Satsningsområde: 

Sosial kompetanse 

Beskrivelse: 

Gjennom aktiviteter og lek skal vi ha fokus på å bygge et godt klassemiljø, 

hvor alle er inkludert.  Det blir noen ganger satt opp leke – og 

samarbeidsgrupper, hvor det leges vekt på spilleregler og samhandling.  

Kompetansemål:  

• Kunne samarbeide med jevnaldrende og med voksne.  

• Kunne arbeide sammen mot et felles mål. 

https://www.minskole.no/sandved/Underside/14029


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Satsingsområde: 
Kunst, kultur og kreativitet 
 
Faste aktiviteter:  

• Syrom  

• Kreative aktiviteter på basene 

• Skoleavis 
 

Prosjekt: 

• Kulturmåned i november med ulike kurs innenfor 
satsningsområdet 
 

 
 

Kompetansemål:  

• Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, 
regler, sangleker og danser 

• Delta i framføring med sang, samspill og dans 

• Gi utrykk for opplevelser gjennom språk, 
dramatisering, dans og bevegelse 

• Utrykke egne opplevelser gjennom tegning 

• Lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil 
gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette 

• Blande og bruke primærfarger i eget skapende 
arbeid 
 

Satsningsområde: 

Fysisk aktivitet og lek 

 
Faste aktiviteter:  

• Aktiviteter i gymsalen 

• Uteaktiviteter i skolegården 
 

Kompetansemål:  

• Være med i aktiviteter som utfordrer hele 
sanseapparatet og koordinasjon.  

• Bruke ball i lek og ballspill. 

• Danse enkle danser fra ulike kulturer.  
 

Natur, teknikk og miljø 
Beskrivelse:  

Vi studerer og utforsker naturen rundt oss. Både igjennom turer i 

nærområdet, og lærerike aktiviteter på skolen.  

 
Faste aktiviteter 

• Utflukter i naturen 

• IKT 
 

Kompetansemål:  

• Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt 
naturopplevelser og menneskets plass i naturen. 

• Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra 
naturen.  

• Sette navn på og beskrive funksjonen til noen 
ytre og indre deler av menneskekroppen.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://home.uia.no/amleis11/2014/04/06/klasseledelse-og-team-building/
https://www.alibaba.com/product-detail/Tennis-Ball_50000384602.html


 

Mat og helse 
 
Beskrivelse: Mat og måltider er viktig for den fysiske og psykiske helsen 
til mennesket og for det sosiale velværet. Kunnskap om mat og måltider 
som fremmer gode matvaner, kan gjøre sitt for å redusere helseskilnader 
i befolkningen.  
 
Faste aktiviteter: 

• Matgrupper 
 

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. 

 

 

 
November 

 

Uke 42-47 

 

Kulturmåned 

 

 
 

Satsningsområde: 

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 
24. 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://lavendellykke1.rssing.com/chan-6860678/all_p2.html


 

 

 

Uke 

 

Tema 

 

Satsingsområde og beskrivelse 

 

Kompetansemål 

November 

 

Uke 47 

 

Åpen dag 

 

 

Satsningsområde: 

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 24. 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 48 
 
 
 
 

Natur og lek 
 

 

Satsningsområde: 

Fysisk aktivitet og lek/Natur, teknikk og miljø 

 

Beskrivelse:  

Vi går på turer i nærområdet og utforsker skogen. 

Masse morsomme leker og spill i gymsalen og ute.  

 

 

Kompetansemål:  

• Bruke ball i lek og ballspill. 

• Være med i aktivitet som utfordrer hele 

sanseapparatet og koordinasjonen.  

• Delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle 

om det som observeres. 

 

 

 

 

 

https://www.aftenposten.no/norge/i/KRKM/--Ta-tilbake-leken-ute-i-naturen


 

Uke 

 

Tema 

 

Satsingsområde og beskrivelse 

 

Kompetansemål 

Desember 

 

Uke 49 -51 

 

 

 

Jul 

 

 

 

Satsningsområde 

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.  

Satsningsområde: 

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 

• Bygge med enkle geometriske grunnformer 

Gjenkjenne og beskrive enkle 

bruksgjenstander 

Uke 52 Juleferie Juleferie – Se egen plan  
 

 

 

 
 

 
 

http://www.berlevaagnytt.com/?p=9019

