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BARNEHAGENS VISJON 

 

Vi ønsker ut fra en kristen grunnholdning og i nært 

samarbeid med barnas hjem 

å gi barna et godt lærings- og lekemiljø preget av 

omsorg, medfølelse, glede og humor. 

 

Vi har i vår barnehage tre områder som vi vektlegger 

sterkt: 

 

•TRIVSEL OG TRYGGHET 

•KRISTENT INNHOLD 

•NATUR OG FRILUFTSLIV 



TRIVSEL OG TRYGGHET 
 

 

 

 

Trygghetssirkelen er en fin illustrasjon av forholdet mellom  

barn og deres omsorgspersoner. Den viser hvordan et trygt 

barn oppfører seg og hvordan vi ansatte i barnehagen bør 

være for å gi barn trygghet. Illustrasjonen er laget ut fra  

kunnskap om barns tilknytning og den setter kunnskapen  

i en sammenheng på en god og forståelig måte. 

 

For å kunne utforske må barn kjenne seg trygge og under beskyttelse. 

Altså barna må ha en viss ro inni seg for å klare å være nysgjerrige på 

verden. Da er de øverst i sirkelen. 

Mens barnet utforsker verden, kan det bli både redd, sint og trøtt. Da 

trer behovet for nærhet og tilknytning frem igjen. Da er de nede i 

sirkelen. Så behovene er avhengig av hverandre og hvordan behovene 

ivaretas er grunnleggende for trygghet og livsglede. 

Ved at vi som voksenpersoner i barnas liv er; større ved at vi tar 

ledelse, vi er sterkere følelsesmessig sett, vi er klokere og kan forklare 

hva som skjer rundt dem og ved at vi beholder godheten ved å være 

vennlige og snille, føler barna trygghet. 

 

 

 

 

Vi ønsker at barnehagen vår skal være et sted det er godt å være for barn og voksne. 

Vi legger stor vekt på å gi oppmerksomhet til barn og foreldre. Et hovedmål er at hvert barn skal bli et selvstendig, sosialt menneske med tro 

på seg selv. Dette vil vi oppnå ved at fokuset vårt ligger på trygghetssirkelen i samspillet med barna. Med det menes at vi vil legge stor vekt 

på tilknytning. 

 Tilknytning og trygghet er viktig for alle barna i barnehagen. Men jo yngre barnet er jo mer avhengig er det av å bli forstått av en voksen det 

kjenner seg knyttet til. På en småbarnsavdeling vil man merke at behovet for nærhet og trøst oppstår nær sagt hele tiden, at de stadig 

trenger den nære omsorgen. De store barna vil også trenge den nære omsorgen, men vil være mer opptatt av å leke med hverandre. Dette er 

fordi de klarer i større grad å håndtere følelsene sine enn de mindre barna. (Se barnet innenfra, Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad 2013) 

 

 

 

 

 

Barna får en primærkontakt ved oppstart i barnehagen, som skal sikre en god tilknytning. Etter hvert vil barnet få en eller flere 

sekundærkontakter i barnehagen. Dette vil gi barna er god og trygg hverdag i barnehagen. 



Aldersinndelte grupper/lekegrupper 

 
Misjonshusets barnehage har to avdelinger, Bamsebo og 

Maurtua.  Tre dager i uken deler vi barna i grupper etter alder 

på tvers av avdelingene. Gruppene kalles:  

Marihøne 1-2 åringer, hare 3-4 åringer og rev 5 åringer 

Vi bruker også disse gruppene  som turgrupper. Aldersinndelte 

grupper skal bidra til: 

  

*At barna får kunnskap og mulighet til fordypning innen de 

forskjellige fagområdene uttrykt i rammeplan 

*Å skape kontinuitet ved å sikre at barna får kjennskap  

til forskjellige tema tilpasset alder. 

* Knytte vennskap på tvers av avdelingene;  

 og gi tilhørighet til gruppa. 

 

  

Rev Hare Marihøne 

Noria 

Nora 

Anine 

Julian 

Linus 

Estela 

Diamant 

Freja 

Inger A. 

Masbal 

Emil 

 

Åse Marie 

Solveig 

Trude 

Valentin 

Synnøve 

Eldan 

Marigona 

Ingrid 

Daniel 

Maida 

Anton 

Milla 

Adonay 

Rebekka 

 

Yosef 

Herman 

Aurora 

Thomas 

Jørgen 

Thea 

Linea 

Benjamin 

 

Anette 

Katrine 

Solfrid 

 

Birk 

Mille 

Emilie 

Lotta 

Håkon 

Mathea 

Mats 

Maria 

Leah 

 

Henrik 

Gabriel 

 

Guro 

Emilie 

Muna 



Leken 
Lek har alltid hatt en sentral plass i barnehagen.  

Lek er for barnet "på liksom". Den ligger utenfor den virkelige verden. Lek er et 

system med regler. Den innebærer spenning og er en forberedelse til voksen alder. 

Gjennom leken fremmes barnets utvikling på alle områder, intellektuelt, språklig, 

fysisk, sosialt og det følelsesmessige. I leken utvikler og styrker barnet sin 

identitet og selvfølelse. 

 

Hva er viktig i leken, og kunsten å omgås hverandre? 

· Vi må kunne ta hensyn til andre. 

· Vi må kunne dele med andre og hjelpe hverandre. 

· Vi må kunne forhandle/bli enige i leken og vente på tur. 

· Vi må tørre å hevde egne meninger og ta initiativ i leken. 

· Vi føler glede og kan slappe av, spøke og ha det moro sammen. 

 

Dette er noe av det vi ønsker å legge vekt på i barnehagen. Barnehagen er derfor 

utformet som en åpen barnehage hvor de forskjellige rommene har ulike funksjon. 

Småbarnsrommet: Et rom som er spesielt tilrettelagt for at de yngste i barnehagen skal 

kunne utforske og leke i trygge og spennende omgivelser.  

Rollelekrommet: Her legges til rette for rollelek som familie, sykehus og butikk. 

Biblioteket: Et rom for ro og konsentrasjon gjennom bøker, spill og lydbøker.  

Byggerommet: Et rom hvor konstruksjonsleken står i fokus.  

Formingsrommet:  Her kan barna utfolde seg kreativt gjennom ulike formingsaktiviteter.   

Fysakrommet: Her finnes store puter, madrasser, balanseleker, hoppemadrass, ribbevegg. 

Barna blir stimulert til å mestre stadig nye fysiske utfordringer.   

 

I år har vi også valgt ”Lek som livsmestring” som et fokusområde. Dette er et 

nettverkssamarbeid i Hunndalen/Bybrua krets på oppdrag fra Gjøvik kommune. 

  



Barns medvirkning 
I barnehageloven§3 står det: ” Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 

barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging 

og vurdering av barnehagens virksomhet.  

 

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.” Det vil si at 

alle barn har rett til å bli sett, hørt og tatt hensyn til. De minste barna uttrykker seg og formidler 

følelser gjennom kroppsspråk. Det er viktig hvordan vi voksne møter barna og støtter dem. De 

voksne skal fortsatt være tydelige voksne som hjelper barna i sine valg, og som med sin 

erfaring vet hva som er til det beste for barnet. 

Vi ønsker i stor grad å være åpne for barnas innspill og interesser i valg av tema. 

Derfor vil våre planer ikke være så detaljert. Vi vil heller i etterkant fortelle hva vi har opplevd, 

gjennom bilder og skrift.  

 

Inkluderende fellesskap 
I vår barnehage har vi i år 40 barn, og alle er forskjellige. Vi ønsker å gi hver enkelt støtte og 

utfordringer ut i fra sine egne forutsetninger. 

Barnehagen er et miljø der vi møter ulike mennesker og forskjellige kulturer. Det er både barn 

og voksne i barnehagen vår med en flerkulturell bakgrunn. 

Vi ønsker å se på ulikhetene og det som vi har felles, og håper å skape en nysgjerrighet overfor 

menneskers og kulturers likheter og ulikheter. 

Dette gjør vi blant annet ved å lære om det landet et barn kommer fra. Vi gjør det i samarbeid 

med foreldrene. Vi finner landet på kartet, ser på flagg, bilder, språk osv. 

I dette arbeidet er samarbeidet med familiene svært viktig. 

Vi tar også opp Norge og steder i Norge som barna har vært, kommer fra, eller har familie. 



DET KRISTNE INNHOLDET 
 

Barnehagen vår er en barnehage med utvidet praktisering av den kristne 

formålsparagrafen. 

Det kristne innholdet vil derfor prege mye av det vi foretar oss. Vi ønsker å 

gi barna kunnskap og kjennskap til den kristne tro, tilpasset barnets alder. 

 

Vi vil at barna skal oppleve trygghet og glede gjennom det som blir 

formidlet. 

Gjennom bøker og sanger med kristent innhold, enkle bibelfortellinger, 

dramatisering, formingsaktiviteter og kirkebesøk vil vi gi barna varierte 

opplevelser med mulighet til å bruke alle sanser. 

Det er viktig å være åpne for barnas tanker, og vi kan undre oss sammen. 

 

Sentralt i barnehagen står feiringen av de store høytidene. Her vil vi ikke 

bare bringe videre tradisjonene, men også fortelle hvorfor vi feirer jul, påske 

og pinse. 

 

De kristne etiske normene som ærlighet, tilgivelse, likeverd, toleranse og 

nestekjærlighet ønsker vi skal prege barnehagen vår ved at vi voksne er 

forbilder for barna gjennom holdninger og handlinger. Vi vil at barna skal 

lære hvordan vi på beste måte kan fungere sammen. Dette er også i tråd 

med det vi lærer om sosialt samspill.  
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NATUR OG FRILUFTSLIV 
 

Det tredje av våre fokusområder er natur og friluftsliv. Vi ønsker 

å være mye ute på barnehagens uteplass og på turer. Alle skal få 

være ute i løpet av dagen. 

 

 Vi trekker gjerne med oss hverdagsaktiviteter ut, for eksempel 

samlinger, formingsaktiviteter, matlaging. Barna skal få oppleve 

naturens skiftninger gjennom årstidene og bli kjent med vekster 

og dyr. Dette jobber vi med ut fra barnas interesser. Vi har faste 

turdager hver uke og faste uteuker hver årstid.  

 

Vi er også opptatt av at vi skal ta vare på naturen. Vi rydder etter 

oss på leirplassen, ser til at vi ikke ødelegger for planter og dyr. 

Vi jobber med kildesortering. 

Barna får være med å forberede turer gjennom samtaler, 

forberede mat og pakke sekker. De er også med på å gjøre i 

stand leirplasser. 

 

På turene beveger barna seg i ulendt terreng og på forskjellig 

underlag (snø,is,grus,skogbunn), dette er med på å gi økt 

kroppsbeherskelse, samtidig som det er morsomt. Vi klatrer, 

balanserer, hopper, krabber og løper. 

DETTE SKAL BARNET HA PÅ PLASSEN SIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS! Barna skal ALLTID ha ekstra skift i kurven sin. 

 

Høst/Vinter Vår/Sommer 

Ulldress 

Fleeceklær 

Ullsokker 

Tynn lue 

Vinterlue 

Foret regnvotter 

Vintervotter 

Fingervotter 

Regnklær 

Parkdress 

Vinterdress 

Cherrox 

Vintersko 

Bukser 

Gensere 

Truser 

Strømpebukser 

Tynn bomullsgenser 

Tskjorte 

Bukse 

Shorts 

Truser 

Strømpebukser 

Bomullssokker 

Caps/Solhatt 

Tynn lue 

Regnklær 

Parksdress 

Støvler 

Fingervotter 

Regnvotter 

 



BARNEHAGENS  PEDAGOGISKE  INNHOLD 
 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt en rammeplan for alle barnehager i Norge. Denne gir personalet en forpliktende ramme å 

arbeide etter når de planlegger, gjennomfører og vurderer arbeidet. 

Det er sju fagområder som alle barn i barnehagen skal ha erfaring med i løpet av barnehageåret: 

 

•Kommunikasjon, språk og tekst 

•Kropp, bevegelse, mat og helse 

•Kunst, kultur og kreativitet 

•Natur, miljø og teknologi 

•Antall, rom og form.  

•Etikk, religion og filosofi 

•Nærmiljø og samfunn 

 

Vi har utarbeidet en plan for de forskjellige fagområdene, og mål for disse. Dette vil dere få utdelt i tillegg til årsplan. 

Vi jobber med forskjellige prosjekter i løpet av året. Disse blir valgt ut fra ungenes interesser.  

 

Språk 
Førskolealderen er den viktigste utviklingsperioden for talespråket. Denne utviklingen er alle som er rundt barnet med på å stimulere. 

Den nære kontakten med hvert barn og de "dypere samtalene” betyr mye. Vi voksne skal være gode språklige forbilder for barna. I 

barnehagen bruker vi rim og regler. Vi synger mye med barna, leser eventyr og bildebøker. Personalet i barnehagen jobber spesielt med 

språkutvikling hos barn. Vi har laget et eget rom, som vi kaller språkrommet, der vi uforstyrret kan holde på med aktiviteter for å fremme 

språk, selv om den viktigste språkutviklingen skjer nok i det daglige i leken. 

 

Realfag 
Formålet med realfag i barnehagen, er å gi barna utfordringer som fremmer lærelyst og utforskertrang (jf Gjøvik kommune). Naturfag og 

opplevelser knyttet til naturen vil være en naturlig bit av realfag. Vi ser endringer i naturen i forhold til årstidene. Hva er det egentlig som 

skjer når bladene endrer farge om høsten. Hva skjer med snøen om den blir varm? Hvordan ser egentlig et snøfnugg ut. Utover naturens 

prosesser skal vi også gjøre spennende eksperimenter sammen med barna. Hva skjer med en lysstråle når den treffer vannet i en 

bolle? Kan en knappenål flyte i en bolle med vann?  

Hvor mange barn kan ligge etter hverandre fra den ene veggen til den andre? Hvor mange voksne blir det plass til? Hvor mange 

rektangler finnes på barnehagebygningen? Dette er noen av spørsmålene vi kan undre oss over, og prøve å finne ut av sammen med 

barna.  



Foreldresamarbeid 

For at barna skal føle seg trygge i barnehagen, er vi avhengige av et godt forhold mellom foreldrene og personalet. Vårt mål er å oppnå 

best mulig kontakt med hver enkelt av foreldrene for å kunne samarbeide godt om det enkelte barns oppdragelse, utvikling og trygghet. 

Personalet vil utveksle informasjon om dagligdagse ting i bringe og hentesituasjon. Er det mer spesielle ting, kan dere be om å få prate 

med en fra personalet alene. 

Foreldreutvalg: 4 personer som representerer foreldrene i samarbeidsutvalget. 

Foreldrekaffe: Det vil bli arrangert foreldrekaffe 1-2 ganger pr. semester. 

Foreldresamtaler: Alle vil få tilbud om samtale med pedagogisk leder i løpet av året. 

Foreldremøte: Det vil bli holdt ett eller to foreldremøter i løpet av året. 

Foreldredugnad: Før 17. mai rydder vi utelekeplassen sammen. 

Juletrefest 

Sommerfest 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

35 1. 2. 3. 

36 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

37 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

38 18. 

Brannvern 

uke 

19.  

Brannvernuke 

Foreldremøte 

20. 

Brannvern 

uke 

21. 

Brannvern 

uke 

22. 

Brannvern 

uke 

23. 24. 

39 25. 

Høstuteuke 

26. 

Høstuteuke 

27. 

Høstuteuke 

28. 

Høstuteuke 

29. 

Høsttakke 

fest 

30. 

SEPTEMBER 

Høstuteuke og høsttakkefest 

Denne uken blir det turer og aktiviteter ute hver dag. Vi skal se på alt 

det fine Gud har skapt. Frukt og bær, kornet, fine farger, solen, regnet 

og ikke minst at han har skapt hver og en av oss! Vi er verdifulle, det 

finnes ingen som er akkurat sånn som deg. Vi avslutter med en 

høsttakkefest fredag den 29. september 

 

Brannvernuke 

Rever og Harer følger den nasjonale brannvernuka i uke 38 

Notater: 
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Foruts barneaksjon  ”Sivatas og Månefesten” 

I årets barneaksjon blir vi kjent med fire år gamle Sivatas som bor på 

Sri Lanka. I byen Mullivaikal nordøst på Sri Lanka bor han sammen med 

mamma, pappa og fem brødre. Vi skal få bli med på månefest! 

Aksjonen inneholder praktisk pedagogikk og et solidarisk element, hvor 

man først lærer noe - og så gjør noe. Helt enkelt: Barn hjelper barn. 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

39 1. 

40 2. 3. 4. 5. 6. 

 

7. 8. 

41 9.  

Forut 

10. 

Forut 

11. 

Forut 

12. 

Forut 

13. 

Forut 

14. 15. 

42 16.  

Forut 

17. 

Forut 

18. 

Forut 

19. 

Forutbasar 

20. 

 

21. 22. 

43 23. 24. 25 26. 27. 28. 29. 

44 30. 

 

31. 

OKTOBER 

Notater: 
Foreldre, søsken og besteforeldre er 

velkommen på basar 

 Torsdag den 19.oktober. Kl 14-16 

Salg av middag, egenproduserte varer, 

utlodning til inntekt for barneaksjonen ” 

Sivatas og Månefesten”. 

 

 

 

 

 

https://forut.no/barneaksjon/sivatas-og-manefesten/
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

44 1. 2. 3. 4. 5. 

45 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

46 13. 

Julegave-

verksted 

14. 

Julegave-

verksted 

15. 

Julegave-

verksted 

16. 

Julegave-

verksted 

17. 

Julegave-

verksted 

18. 19. 

47 20. 

Julegave-

verksted 

21. 

Julegave-

verksted 

22. 

Julegave-

verksted 

23. 

Julegave-

verksted 

24. 

Julegave-

verksted 

25. 26. 

48 27. 28. 29. 30. 

NOVEMBER 

Notater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juleverksted 

Denne måneden blir det en del hemmeligheter i barnehagen. Vi 

skal lage julegavene klare, slik at vi får en rolig førjulstid i 

desember. 
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Adventstid – Juleforberedelser  

Adventstiden i barnehagen ønsker vi skal være en rolig og god tid for 

alle.  Vi vil ta vare på tradisjoner, vi pynter, spiller julemusikk og baker. 

Luciafeiring med foreldrekaffe, onsdag 13 Vi går i Luciatog i 

barnehagen. Alle barn og foreldre er velkommen til kakao og 

lussekatter 8.00- 9.30 

Nissefest torsdag 21. Vi spiser grøt, går rundt juletreet, og alle kler seg 

i rødt.  De som ikke har dag er velkommen mellom 10.00 og 12.00 

Daglige adventsstunder Vi tenner adventslysene, åpner 

adventskalender og synger julesanger. På mandager legger vi mest 

vekt på historien om da Jesus ble født. 

Julegudstjeneste Hunn kirke sammen med andre barnehager 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

48 1. 2. 3. 

 1. søndag i 

advent 

49 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

2. søndag i 

advent 

50 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

3. søndag i 

advent 

51 18. 19. 20. 21. 

Nissefest 

22. 23. 24. 

Julaften 

52 25. 

1. Juledag 

26. 

2.juledag 

27. 

Åpent  

0930-1430 

28. 

Åpent  

0930-1430 

29. 

Åpent  

0930-1430 

30. 31. 

Nyttårsaften 

Notater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMBER 
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Vinter og snø 

Vannet fryser til is, regndråper blir til snøfnugg! Hva 

skjer? Hvordan ser et snøfnugg egentlig ut? Dette 

er noe av det vi vil undersøke i januar og februar. 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

1 1. 

1.nyttårsdag 

2. 3. 4. 5. 6. 

Juletrefest 

7. 

2 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

3 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

4 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

5 29. 

Vinteruteuke 

30. 

Vinteruteuke 

31. 

Vinteruteuke 

Notater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANUAR 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAl5mqrNvUAhUmIpoKHUgRBOwQjRwIBw&url=http://forskning.no/jul-fysikk/2009/12/forsker-raser-mot-snofnugg&psig=AFQjCNFx8tlhI0-OhVgI1sLp5lDt6Fs57Q&ust=1498560840669805
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAl5mqrNvUAhUmIpoKHUgRBOwQjRwIBw&url=http://forskning.no/jul-fysikk/2009/12/forsker-raser-mot-snofnugg&psig=AFQjCNFx8tlhI0-OhVgI1sLp5lDt6Fs57Q&ust=1498560840669805
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAl5mqrNvUAhUmIpoKHUgRBOwQjRwIBw&url=http://forskning.no/jul-fysikk/2009/12/forsker-raser-mot-snofnugg&psig=AFQjCNFx8tlhI0-OhVgI1sLp5lDt6Fs57Q&ust=1498560840669805
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAl5mqrNvUAhUmIpoKHUgRBOwQjRwIBw&url=http://forskning.no/jul-fysikk/2009/12/forsker-raser-mot-snofnugg&psig=AFQjCNFx8tlhI0-OhVgI1sLp5lDt6Fs57Q&ust=1498560840669805
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

5 1. 

Vinteruteuke 

2. 

Vinteruteuke 

3. 4. 

6 5. 6.  
Samefolkets 

dag 

7. 8. 9. 

Karneval 

10. 11.  
Fastelaven 

7 12. 

Internasjonal 

uke 

13. 

Internasjonal  

uke 

14. 

Internasjonal 

uke 

15. 

Internasjonal  

uke 

16. 

Internasjonal 

uke 

17. 18. 

8 19. 

Internasjonal  

Uke 

20. 

Internasjonal  

uke 

21. 

Internasjonal  

uke 

 

22. 

Internasjonal  

uke 

 

23. 

Internasjonal  

uke 

24. 25. 

9 26. 27. 28. 

Notater: 

Torsdag den 22. februar blir det  

Internasjonal fest på kvelden.  

Hele familien er velkommen! 

 

 

 

 

 

 

FEBRUAR 

Internasjonale uker uke 7 og 8 

Vi vil lære mer om Etiopia. Der bor fadderbarnet vårt, som vi samler 

inn penger til. Men vi vil også lære mer om de forskjellige land 

familiene til barna i barnehagen kommer fra. 

Vi vil avslutte med en fest, der mat, klesdrakter  og underholdning 

skal speile mangfoldet i barnehagen. 

Karneval og fastelavn 

Uke 6  bruker vi til karnevalsforberedelser. Vi lager 

fastelavnsris og baker boller. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT192BsdvUAhWDNJoKHXFlD-8QjRwIBw&url=http://www.bmathisen.no/blog/2013/10/superlordag-livsglede/&psig=AFQjCNFLPDO_Q82MrcFLaQ7hVlvZLssQMg&ust=1498562096938951


https://lyngstadernaering.no/2016/03/24/god-magevennlig-paske/
https://lyngstadernaering.no/2016/03/24/god-magevennlig-paske/
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

9 1. 2. 3. 4. 

10 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

11 12. 

Påske-

forberedelse 

13. 

Påske-

forberedelse 

14. 

Påske-

forberedelse 

15. 

Påske-

forberedelse 

16. 

Påske-

forberedelse 

17. 18. 

12 19. 

Påske-

forberedelse 

20. 

Påske-

forberedelse 

21. 

Påske-

forberedelse 

22. 

Påske-

forberedelse 

23. 

Påseklunsj 

24. 25. 
Palmesøndag 

13 

 

26. 27. 28. 
Barnehagen 

åpen til 12.00 

29. 
Skjærtorsdag 

30. 
Langfredag 

31. 

Påskeaften 

MARS 

Notater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I uke 11 og 12 har vi påskesamlinger hvor 

barna får høre om påskens kristne budskap 

gjennom bøker, bilder, sang og musikk. 

Vi lager påskepynt, og fredag 23.mars 

har vi en ekstra god påskelunsj 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicxZ7otdvUAhXGQZoKHaQ_Aq0QjRwIBw&url=http://stjohannes.oslo.katolsk.no/innsamling-av-fjorarets-palme-grener/&psig=AFQjCNH9fYG91QdqkMmRVTUAIQdKewS0wA&ust=1498563364898447
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHruuptdvUAhVCJpoKHWq3BeYQjRwIBw&url=http://www.raumabudstikka.com/hvorfor-feirer-vi-pasken/&psig=AFQjCNFE0bQGbywE-SXsIoefyAbH-1ISDg&ust=1498563261484629
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicxZ7otdvUAhXGQZoKHaQ_Aq0QjRwIBw&url=http://stjohannes.oslo.katolsk.no/innsamling-av-fjorarets-palme-grener/&psig=AFQjCNH9fYG91QdqkMmRVTUAIQdKewS0wA&ust=1498563364898447
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

13 1. 
Påskedag 

14 2. 
2.Påskedag 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

15 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

16 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

17 23. 24. 25. 26. 27. 

Besteforeldre-

treff 

28. 29. 

18 30. 

Våruteuke 

APRIL 

Notater:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgang til skole 

Siste vårhalvåret i barnehagen legger vi vekt på overgangen til skolen. Vi vil 

jobbe med skoleforberedende aktiviteter. ( Se progresjonsplan) 

Barna må få ta avskjed med barnehagen på en god måte, og glede seg til å 

begynne på skolen, og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage 

og skole. Vi prøver å få til et besøk på de aktuelle skolene i løpet av våren. 

Skal det gis informasjon fra barnehage til skole, skal foreldrene godkjenne 

det. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6lYeFudvUAhVBApoKHSUmB54QjRwIBg&url=http://www.rud.skole.no/index.php?pageID=215&psig=AFQjCNEg8gCGp6UBehndz_U4TAK-uc9grg&ust=1498564253062007
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6lYeFudvUAhVBApoKHSUmB54QjRwIBg&url=http://www.rud.skole.no/index.php?pageID=215&psig=AFQjCNEg8gCGp6UBehndz_U4TAK-uc9grg&ust=1498564253062007
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.enebyhouse.se/hbf/&psig=AFQjCNEg8gCGp6UBehndz_U4TAK-uc9grg&ust=1498564253062007


Misjonshuset, misjonshuset 

er vi her ? JA!  

Vi feirer! Vi jubler! 

Hurra! Hurra! Hurra! 
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Landet vårt, nasjonaldagen 

Vi forbereder oss til nasjonaldagen på forskjellige måter: 

•Rydder og pynter ute i barnehagen. Lærer om hvordan vi 

skal ta vare på naturen rundt oss. 

• Bli kjent med bakgrunnen for nasjonaldagen gjennom 

fortellinger, sanger og formingsaktiviteter. 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

18 1. Arbeidernes 

dag 

2. 

Våruteuke 

Dugnad 

3. 

Våruteuke 

4. 

Våruteuke 

5. 6. 

19 7. 8. 9. 10. Kristi 

himmelfarts 

dag 

11. 12. 13. 

20 14. 15. 16. 17. 
Grunnlovsdag 

18. 19. 20. Pinsedag 

21 21. 

 2. pinsedag 

22. 23. 24. 25. 26. 27. 

22 28. 29. 30. 31. 

Notater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwing7_cudvUAhUDApoKHS2RASkQjRwIBw&url=https://iselinsmuget.wordpress.com/tag/havfruer/&psig=AFQjCNFBrxPPHMm6mkZm3rgASAtahsb2ig&ust=1498564353383041
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4w-6VvtvUAhXmd5oKHXw7CwsQjRwIBw&url=http://www.steps-dansestudio.no/info.php?id=111&psig=AFQjCNEOXxLNn-tdgdaeS4F7kXdZ4imUQQ&ust=1498565622555244
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Sommer 

Sommertur. Alle barna er med på en dagstur. 

Overnattingstur for de eldste barna. 

Sommerfest. Vi griller, har underholdning, leker og 

utdeling av medaljer til de som slutter. 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

22 1. 2. 3. 

23 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

24 11. 12. 

Sommefest 

13. 14. 15. 16. 17. 

25 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

26 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

JUNI 

Notater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitqrGVw9vUAhVrEJoKHQSBDk4QjRwIBw&url=https://www.nesodden.kommune.no/barn-og-unge/barnehager/for-eiere-og-ansatte/tilsyn-av-barnehager.17398.aspx&psig=AFQjCNGuKCKES_rCk4TWTp9IlMGzKcXJgQ&ust=1498566976211442
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwial7P0wtvUAhVnP5oKHQhJALEQjRwIBw&url=https://butterflyplace-ma.com/&psig=AFQjCNEnEfTSawnTgIEapD1e5Q8VyZOZkQ&ust=1498566897071117
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwial7P0wtvUAhVnP5oKHQhJALEQjRwIBw&url=https://www.keele.ac.uk/pressreleases/2015/&psig=AFQjCNEnEfTSawnTgIEapD1e5Q8VyZOZkQ&ust=1498566897071117
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitqrGVw9vUAhVrEJoKHQSBDk4QjRwIBw&url=https://www.nesodden.kommune.no/barn-og-unge/barnehager/for-eiere-og-ansatte/tilsyn-av-barnehager.17398.aspx&psig=AFQjCNGuKCKES_rCk4TWTp9IlMGzKcXJgQ&ust=1498566976211442


VURDERING OG DOKUMENTASJON 

 
Personalet i barnehagen observerer og vurderer kontinuerlig sitt arbeid,  

og hvordan barna har det i barnehagen. 

En mer planmessig vurdering bruker vi når vi planlegger aktiviteter, 

 setter oss mål og vurderer etterpå.  

Denne skriftlige form for vurdering bruker vi på 

 aldersinndelte grupper og på uteukene våre. 

Vi har laget kvalitetsdokument på noen viktige aktiviteter 

 i barnehagen. Disse blir også skriftlig vurdert hvert år.   

 

 

 

 

Forskjellige typer brukerundersøkelser blir gjennomført.  

Spørreskjema til foreldrene, spørreskjema til personalet og  

samtaler med barn, foreldre og personalet. 

Dette gir oss en oversikt over hvordan vi har det i barnehagen , og hva vi bør jobbe mer med. 

Årsplanen er ment som et arbeidsredskap. Vi følger årets rytme og tar opp aktuelle tema. Dere foreldre kan være til stor hjelp. Kom 

gjerne med ideer og tilbakemeldinger! 

 

Vi vil dokumentere det vi gjør i barnehagen gjennom bilder, fortellinger og ting vi lager. Noe vil også bli lagt ut på våre hjemmesider. 

Dette skal videre brukes til samtaler og refleksjoner barn/barn, barn/personalet og barn/foreldre. 

Vi ønsker at dette skal bidra til en god kommunikasjon mellom barn, foreldre og personalet. Kanskje det også kan føre til nye 

prosjekter. 

Dokumentasjonen skal synliggjøre både det enkelte barn og barnegruppen. 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

26 1. 

27 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

28 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

29 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

30 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 

31 30. 31. 

Notater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULI 



PERSONALET 

Åse Marie Kolbu 

 

 

 

 

Pedagogisk leder 

Trude Bakkom, 

 

 

 

 

Assistent 

Solveig Chr. Paasche 

 

 

 

 

Assistent 

Guro Seim Solhaug 

 

 

 

 

Pedagogisk leder 

Solfrid Ophus 

 

 

 

 

Assistent 

Sissel Solbu 

 

 

 

 

Styrer 

May Linda S. Yagci 

 

 

 

Assistent 

kjøkken/renhold 

Liv Torp 

 

 

 

 

Assistent friluftsliv 

Anette G. Eriksson 

 

 

 

 

Pedagogisk leder 

Emilie Helen Johansen 

 

 

 

 

Barne og 

ungdomsarbeider 

Katrine Tangstad 

 

 

 

 

 

Barnevernspedagog 

Hrönn Maria Johannsdottir 

Pedagogisk leder 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

31 1. 2. 3. 4. 5. 

32 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

33 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

34 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

35 27. 28. 29. 30. 31. 

Notater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutning av barnehagetiden for 6 åringene 

Tilknytning med nye barn.  

Nytt barnehageår begynner 15. august.  

I august starter tilvenning av ny barn i barnehagen. 

Fleksibel start hvor fokuset på barnets individuelle behov er stort.  

Foreldrene bør være tilstede i flere dager, bruk den tiden det tar.  

Vi har en primærkontakt og en sekundærkontakt som skal sørge for 

gode relasjoner mellom både barn, foreldre og personalet. Barnet må 

bli trygg på de ”nye” voksne.  

Det er personalets ansvar å sørge for en god overgang mellom ”verden 

utenfor” og ”barnehageverdenen”.  
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AUGUST 



BARNEHAGERUTA 2017 - 2018 

NLM 

barnehagene 

September 

19. Foreldremøte 

18. -22. Brannvernuke 

25.-29. Høstuteuke  

29. høsttakkefest 

Oktober 

9.-19.. Forutprosjekt 

17. Planleggingsdag, barnehagen stengt 

19. Forutbasar kl 14-16 

November 

13.-24. julegaveverksted 

Desember 

13. Luciafeiring i barnehagen 

21. Nissefest  

24. Juleaften – barnehagen stengt 

25. – 26. Offentlig høytid – barnehagen stengt 

27.- 29. Barnehagen åpen fra 0930 - 1430 

Januar 

6. Juletrefest for barnehagen 

29.-31.Vinteruteuke 

 
 

 

 

 

 

 

Februar 

1.-2. Vinteruteuke  

9. Karneval 

12.-23. Internasjonale uker 

22. Internasjonal fest 

 

Mars 

12. –23. påskeforberedelser 

23.Påskelunch 

28.Barnehagen åpen fra 0700-1200 

29. Skjærtorsdag – barnehagen stengt 

30. Langfredag – barnehagens stengt 

 

April 

2. 2. påskedag – barnehagen stengt 

27. Besteforeldretreff 

30. Våruteuke 

 

Mai 

1. Arbeidernes dag – barnehagen stengt 

2. Familiedugnad  

2.-4. våruteuke 

10.Kristi himmelfartsdag- barnehagen stengt 

16. Vårfest 

17. Offentlig høytidsdag – barnehagen stengt 

21. 2. Pinsedag -  barnehagen stengt 

12. sommerfest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


