
 

 

GLEDESSPREDERE 
 

Bjorhaug Barnehage 
 

Spre litt glede, spre litt liv 
Du kan være positiv 

Du kan smitte noen der du går 
Spre litt glede, spre litt liv 

Du kan være positiv 
Det betyr langt mer enn du forstår 

Et lite smil betyr så mye 
Vi kan være positive 

Noen trenger dine varme ord 
Vi kan gjøre mye der vi bor 

 

 



Gledessprederne er eit nytt prosjekt me har starta med i Bjorhaug 
barnehage barnehageåret 2017/2018. Prosjektet favnar om 4 
åringane i barnehagen og knytest i år til kommunens 
satsningsområde «Barns psykiske helse» 
 
Målet er at me skal skape ei trygg og inkluderande gruppe 4 
åringar. Me skal starte med eigen barnehage og etter kvart vende 
nesa ut mot nærmiljø og samfunn. Me ynskjer å gleda dei rundt 
oss og. « Den største gleda ein kan ha, det er å gjera andre 
glad». Me tenker at barna skal få møte menneske i ulike 

livssituasjonar, gamle, unge og vaksne. Me skal besøke ATO på 
Bø skule, Hå sjukeheim og organisasjonar/bedrifter i nærmiljøet 
med målet om å verte kjende med ulike menneske, spreie glede og 
oppleva å verta gleda sjølv. 
 
Utdrag frå rammeplanen:  
 

«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å 
synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. 

Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle 
og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og 

synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan 
alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og 

undring over likheter og forskjeller.» ( s. ) 
 
Gledessprederne er og så heldige at dei skal på Yoga 1 gong i veka 
i 8 veker framover, med mulig forlenging til våren. Karoline 
Fuglestad tek barna med på ei «reise» kor dei får slappe av og 
verte kjende med seg sjølv og eigen kropp.  
 
Me håper og trur at dette prosjektet vil gjere barna kjende med 
seg sjølv og kjende med omverda. Me håpar og trur at me kan 
danne gode og sterke relasjonar innad og utanfor barnehagen. At 
det vil skape forståing for andre sine situasjonar og sjå seg sjølv 
og sin rolle i samspill med andre. 
 
 
 

Godgjengen i Bjorhaug 
 
 

 



HAUSTEN 2018 
 

Dato Aktivitet 

September:  

19 Forming 

26 naturen som leikeplass 

Oktober:  

3 Leikegrupper 

10 Forming- Sjølvportrett  

17 Tur til ATO 

19 YOGA 

24 Småkokkane 

31 Forskarfrø 

November:  

2 YOGA 

7 Bakespirer 

9 YOGA 

14 Tur til Sjukeheimen 

16 YOGA 

21 Småkryp på Jærmuseet 

23 YOGA 

28 Me besøker ATO 

30 YOGA 

Desember:  

5 Naturen som leikeplass 

7 YOGA 

12 Bakespirer- Lussikattar 

13 Luciatog til Hå sjukeheim 

14 YOGA 

19 Forming- Julegåver 

  

 
 


