
Ut på tur, Gulgruppa!
Gulgruppas prosjektperiode mars-april 2022

Turprosjekt: Gjennom pandemien har vi 
hatt turer i vårt nærmiljø. Nå som 
samfunnet har åpnet mer opp, kan vi i 
tillegg dra på andre typer turer.
 
Hvorfor tur: Vi opplever tur som ypperlig 
for å gi barna fellesopplevelser. Da har vi 
felles fokus, gruppa er samlet, og vi har 
gleder og opplevelser som alle er med på. 
Dette gir oss grunnlag for samtale og 
undring underveis og i etterkant. I tillegg 
ser vi et stort potensiale når det gjelder 
livmestring. Det er mange ferdigheter vi 
kan øve oss på, og underveis vil vi også 
kunne møte motgang som vi må 
håndtere . 

Hovedmål: Skape positive 
fellesopplevelser og bygge samhørighet 
i gruppa. 

Delmål:
1. Gjøre gruppa kjent med ulike typer 
turmål, innhold og formål.
2. Gi barna erfaringer med normer og 
forventninger knyttet til ulike typer turer 
(livsmestring).
3. Bygge opp en kultur for å ta vare på 
seg selv og vise interesse for andre.
4. Bruke temaet tur som inspirasjon til 
aktiviteter innen LKs profilområder.

Tur

Livsmestring

- Fjære
- Skog
- Bytur
- Buss

- Riktig klær til tur
- Ta av og på sekk
- Kontroll på egne klær/
egen sekk
- Mestre å gå

Motgang
- Tungt å gå langt?
- Ikke favoritturen?
- Følge regler?

- Taxi
- Gåtur
- Kort/
lang tur

Sosial kompetanse
- Dele opplevelser
- Vente på hverandre
- Se hverandre/hjelpe 
hverandre
- Gi og ta

Mangfold
- Felles tur, men 
individuelle behov
- Mangfold, ulike 
interesser på tur

Prosjektmål



Arbeidsdokumenter og tankesett:
Personalets arbeid med prosjekt preges av 
sentrale dokumenter og tankesett dette 
barnehageåret. 

- #heltnormalt-planen fra 
leangenkulturbarnehage.no.

- LKs utviklingsprosjekt 2021-22, s. 31-34 i 
årsplanen.

#heltnorm
alt

Tur som inspirasjon 
til aktiviteter

- Vi har flere idéer til aktiviteter 
knyttet til LKs profilområder og 
temaet tur.
- Vi lar oss inspirere av 
opplevelser på tur, og skaper 
aktiviteter ut ifra dette.

Drama
- Lage fortelling av en tur 
vi har vært på
- Leke tur i bhg, kle oss 
ut, bruke kulisser.

Musikk
- Fast tursang + 
sangglede på tur.
- Sanger som passer 
til de turene vi er på.

Matglede
- Bevisstgjøring av hva 
vi spiser på tur.
- Barna lager matpakke 
selv.
- Ansatte tilbereder mat 
ute.

Fysisk aktivitet
- Gåturer
- Mestringsopplevelser på 
tur
- Påkledning + sekk

Forming
- Tegne/male opplevelser 
fra tur
- Våren som inspirasjon
- Landart

Aktiviteter:
- Tur er hovedaktivitet. Èn turdag i uka, 
men prøver å få til flere noen uker.
- Samlinger før og etter turer. Høre alles 
stemmer. Hva er tur? Hva liker de ulike 
barna med tur? Hvordan synes vi turen 
vi hadde dagen før var? Bygge 
fellesskap og forståelse for hverandre.
- Tur som inspirasjon til aktiviteter innen 
LKs profilområder.
- Detaljer kommer i kalender/ukeplan og 
bilder og rapport i Kidplan.

Varighet: 
- Prosjektet starter i uke 11.
- Vi holder på først frem til påske. Etter 
påske ser vi hva behovet for mer prosjekt 
er. Vi har som mål å få en rikelig variasjon 
av turmål i løpet av perioden, og holder 
på så lenge vi ser det hensiktsmessig.


