
Turplan avd. Blåveisen 
I og med at det er et nytt barnehageår, velger vi å gi ut denne planen på nytt til dere foreldre. Som 

dere vet, er onsdager vår tur-dag, og vi ønsker å gjøre oss kjent i nærmiljøet. På tur-dagene våre skal 

barna velge være med å påvirke hvor vi skal gå på tur. Vi vil fokuserer på barnas medvirkning og 

sosial kompetanse. Vi har vår egen tur-bok som fylles med bilder og fortellinger. 

Mål for turene: 

 Gode fellesopplevelser og danne gode relasjoner 

 Leke og utforske sammen 

 Utvikle motoriske ferdigheter 

 Utforske og lære om naturen (f.eks. sportegn, ulike planter og trær) ¨ 

 Lære om bærekraftig utvikling (rydde etter seg, ta vare på naturen) 

 Gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider 

 Utvikle språk gjennom utforskning (benevning) 

 Oppleve mestring gjennom utfordringer barna er modne for  

 Stryke kropp og skjel   

Metode 
Skoggruppemetode av Aina Nordahl (forfatter)og Sidsel Skappel Misund en arbeidsmåte å jobbe 

etter som fokuserer på barnets sterke sider, samtidig som den gir barna oversikt og trygghet i hva 

som skal skje. 

Metodens hovedmål: 

 Ivareta barnets totale utvikling (språk, kommunikasjon, samspill, vennskap, motorikk, 

selvfølelse etc) 

 Gi ekte opplevelser (være med å planlegge noe som man senere skal utføre.) 

 Gi nærkontakt – barn/voksen, barn/barn (masse oppmerksomhet og bygge vennskap). 

 Gi faste rammer og struktur (skape en forutsigbar oversikt som er lett å forholde seg til). 

 Gi utfordringer som den enkelte er moden for.  

Metodens arbeidsmåte: (kalt PLAGG) 
PLANLEGGING: Hvor skal vi, hvem skal være med, hva skal vi gjøre, hva trenger vi å ha med, hva 

trenger vi å ha på oss etc. Alle må være delaktige og aktive.  GJENNOMFØRING AV TUREN: Vi går på 

tur nesten uansett vær og vind. Vi undrer oss sammen og utnytter læringsmuligheter som nærhet og 

samhold på tur.  GJENKALLING: Vi deler opplevelsene fra turen. Hva gjorde vi der, hva så vi, møtte vi 

noen?  Alle barna får tid til å dele sine opplevelser med de andre. Språket brukes aktivt. Har vi tatt 

bilder kan disse limes i tur-boken vår, og de voksne skriver det som barna sier. 


