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Kontakt med barnehagen
Formålsparagrafen
Formålsparagrafen som gjelder alle barnehager i Norge:

66 10 67 92/ 913 50 217

Styrer

FORMÅLSPARAGRAFEN I LOV OM BARNEHAGER, §1:
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov
for lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk
i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

482 71 231

Marihøna og
Gresshoppa

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta
vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende
kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og
forutsetninger.

Presentasjon av Rustad barnehage
Rustad barnehage er den eneste kommunale
barnehagen i Hurdal kommune. Barnehagen ble
åpnet i 2003 og ble så bygget på en avdeling i 2008.
Barnehagen består av 2 avdelinger. En
småbarnsavdeling (Marihøna) med 9 barn i alderen 03 år og en storbarnsavdeling (Gresshoppa) med 18
barn i alderen 3-6 år. Barnehagen har 2 avdelinger
men vi vektlegger å være ET HUS.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et
utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme
demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering»

Barnehagens åpningstid: 6.30-17.00.
Vi har fem plandager i løpet av året hvor barnehagen
er stengt, og barnehagen holder stengt de 3 siste hele
ukene i juli.
Er det noe dere lurer på så gå inn på
www.hurdal.kommune.no og sjekk ut. Her ligger det
blant annet info om oppholdstid, priser, redusert
foreldrebetaling og søknadskjema.
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Visjon og verdier

Bli kjent

Visjon: Trygghet, glede og rom for alle.
Verdier: Raus, modig og solid.

Tilvenning:
I Rustad barnehage arbeider vi med tilvenning av nye barn
ved at de får en besøksdag på våren, men i tillegg har de
mulighet til å besøke oss de to siste ukene i juni og første
uke i juli sammen med foresatte.
Samarbeid mellom foreldre og barnehage med fokus på at
barnet skal få en trygg tilknytning til de voksne på
avdelingen. Det beregnes minimum 3 dager, 1.dag et kort
besøk, så litt lengre dager der foreldrene kan gå litt til å
fra. Dette må ses ut ifra det enkelte barn. Oppstartsamtale
forgår med foreldrene de første dagene. Her gis det
gjensidig informasjon for å sikre en best mulig kvalitet for
barnet.

Hva legger vi i verdiene:
• Raus – vi byr på oss selv og er tolerante. Vi er
inkluderende og åpne.
• Modig – vi skal stå i det, også det som er vanskelig. Vi er
fremoverlente og kreative.
• Solid – vi er «hel ved» og handlekraftige. Vi er etisk
bevisste i vårt arbeid og handling.

For å oppnå vår visjon mener vi det er noen
forutsetninger som må ligge til grunn:
• Tillit: når vi har tillit til hverandre og stoler på
hverandre, kommer tryggheten. Vi ønsker å oppnå
dette ved å være tydelige på hvordan vi arbeider,
både overfor barna, foreldrene og hverandre.
• Respekt: vi skal ha respekt for det enkelte menneske
med sin personlighet, erfaringer og kompetanse.
Ingen er like, men alle har lik verdi. Vi skal ha
respekt for at vi har ulike behov, og at alle får dekket
sine behov.
• Verdighet: vi ønsker at alle skal få gjøre mye av det
de er gode på og liker, men vi vil også at alle skal få
øve seg litt på det de ikke mestrer så godt. Vi ønsker
å skape verdighet gjennom å møte hverandre med
respekt og gi hver enkelt mulighet til å bruke sine
ressurser.

Bytte av avdeling:
Det er fast rutine at de barna som skal bytte avdeling er på
jevnlige besøk i god tid før bytte. Det vil være
overføringsinformasjon mellom pedagogene på
avdelingen.
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Rammeplanens innhold

Rammeplan for barnehage

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rammeplan for barnehage sier om barns medvirkning: «Barnehagen skal
være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning
på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger
og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter
enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår.
Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov.
Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og
modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.»

Barnehagens verdigrunnlag
Ansvar og roller
Barnehagens formål og innhold
Barns medvirkning
Samarbeid mellom hjem og barnehage
Overganger
Barnehagen som pedagogisk virksomhet
Barnehagens arbeidsmåter
Barnehagens fagområder

Du finner «Rammeplan for barnehager» på www.udir.no

Det kom ny rammeplan for barnehager i august 2017, denne har vi jobbet
med det året som har gått og vi vil fortsette dette implementeringsarbeidet.
Rammeplanen er en kortere og mer konkret utgave av den forrige. Den
inneholder flere konkrete krav til hvordan personalet skal jobbe for å skape
en god barnehage for alle barn.

Voksenrollen
Barna i Rustad barnehage skal møtes med forståelse,
respekt og støtte i alle situasjoner som berører barnet.

Det har kommet inn bl.a noen nye verdiområder, som «Bærekraftig
utvikling» og «Livsmestring og helse».
Spesielt det siste kommer vi til å jobbe litt med det året som kommer i
forbindelse med prosjektet kommunen er med i som går på inkluderende
skole – og barnehagemiljø.

Det forventes derfor av alle voksne i barnehagen at de:
- Deltar aktivt og er tilstedeværende
- Er engasjerte
- Er gode rollemodeller, hva vi sier og hvordan vi oppfører
oss påvirker barnet i hvordan de blir i samhandling med
andre
- Respekterer barnet og andre voksne
- Gir rom for medvirkning
- Er anerkjennende
- Snakker MED barnet og gir omsorg

Rammeplan fastslår at årsplan primært er et arbeidsredskap for personalet

Omsorg er noe som skal prege alt vi gjør i barnehagen. Det
er en forutsetning for barnets utvikling, læring og danning.
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Barna i barnehagen skal gis muligheter til å ta egne valg og
lære å stå for dem, ut ifra den enkeltes alder, egne tanker,
følelser og verdier. Det betyr at barnet må anerkjennes for
den det er, ses, høres og oppleve at det er en ressurs i seg
selv.

Mål for barnet – personalets arbeidsmetoder
Barnet kommer i
barnehagen

Trygg start på dagen.
Bli sett.
Føle seg velkommen.
Foreldrene følger
barnet inn på
avdelingen.

De voksne tar imot
barna og tilrettelegger
for en god start. Hilser
med barnets navn.
Krysser inn barnet.

Måltider:
Frokost kl 08.00
Lunsj kl 10.45/11.00
Ettermiddagsmat kl
14.00

Matglede
Medvirkning
Ta egne valg
Lære å dekke bord og
smøre maten selv
Mestringsfølelse
Bruke språket aktivt

De voksne sitter ved
bordet.
Bidra til den gode
samtale
Bidra til at måltidene
blir en hyggelig stund
Tilstedeværende
voksne
Barnet velger selv hva
det skal spise ut ifra gitt
tilbud
Vi oppmuntrer barnet
til å smøre selv

Barna har med matboks
til frokost og
ettermiddagsmat.
Lunsj i barnehagen:
Brød og pålegg
Suppe
Korn m/melk
Havregrøt
Varm mat

Samhandling med
andre: vi spør om å få,
vi sender, takker og
hjelper hverandre

Oppleve felleskap, lære
å lytte til hverandre og
vente på tur.
Tilegne seg kunnskap
om ulike tema

Oppleve felleskap,
glede, humor og
vennskap
Valgmuligheter
Medvirkning
Bearbeide inntrykk
og opplevelser
Motorisk, sosial,
emosjonell, språklig
Utvikling
Utvikle fantasi
LEK = LÆRING

Gi tid og rom for lek
Ha respekt for leken,
observere og være
støttende ved behov
Veilede barna
Ta initiativ til lek og
bidra til at alle
kommer inn i leken
Er deltaker i leken
på barnas premisser

Organiserte
aktiviteter

Barna skal mestre ut
ifra egne
forutsetninger
Motorisk utvikling
Utvikle språk –
begrepsinnlæring
Samarbeid
Ta i bruk kreativitet,
fantasi og
skaperglede
Medvirkning

Tilrettelegge ut ifra
barnas alder og gir
rom for medvirkning
Oppmuntrer og gir
barnet
valgmuligheter i
aktiviteten
Jobbe for at barnet
skal lykkes

Dette kan være:
-baking
-spill
-lesegruppe
-forming
-ulike grupper
-IKT

Barna må ha med ferdig
pakket sekk med mat og
drikke på turdagene
Samling

Lek

Leder stunden slik at
det blir en positiv
opplevelse
Gi rom for utspill fra
barna- men også
oppfordre til å vente på
tur(rekke opp hånda)
Ta hensyn til alder og
gruppesammensetning
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Tur

Påkledning

Få felles opplevelser
og inntrykk
Glede over å være
ute på tur, og utvikle
positiv holdning til
dette
Kjennskap til
nærområdet
Grovmotorisk trening
Få kjennskap til
naturen, naturens
mangfold og
bærekraftig utvikling

Legge til rette for
mangfoldig
naturopplevelse og
bruke naturen som
arena for lek, undring
og læring
Skape en god og
positiv opplevelse

Barna skal lære å kle
på seg selv – bli
selvstendige
Få kunnskap om ulike
typer klær til ulikt
vær, årstider
Oppleve
påkledningen som
noe positivt

Voksne motivere
barnet til å prøve
selv
Hjelper til der det er
behov
Språklig bevissthet –
ikke stresse
Er oppmuntrende,
oppfordre de store til
å hjelpe de mindre

Førskolegruppe
Vi samarbeider med
de andre
barnehagene i
kommunen og felles
arrangement med de
Rosaruss innvies i
mai, overnatting, tur
til Eidsvollbygningen

Sikkerhet:
Ha oversikt over
barna, telle jevnlig
En voksen først og en
sist
Har med mobil og
førstehjelpsutstyr

Henting av barn

Få utfordringer
Oppleve mestring
Språklig utviklingbegrepsinnlæring
Kunne vente på tur
Lytte til andre
Kunne ta imot
beskjeder
Motorisk utvikling
Fellesskap
Medvirkning

Stimulere barnet til å
bruke språket
Legge opp til ulike
løsningsoppgaver
Undre seg sammen
med barna

Barnet skal oppleve
en god avslutning på
dagen

Gi foreldrene
nødvendig
informasjon om
hvordan dagen har
vært
Sier «Ha det og
barnets navn»
Krysser ut barnet

Foreldrene får et lite
innblikk i barnets dag
i barnehagen

Vi tar utgangspunkt i
aktivitetshefte
Trampoline, dette er
et praktisk verktøy for
5 åringene

FORELDRENES
OPPGAVE:
Det er viktig at
foreldrene sier ifra
når de henter barnet
Ingen barn skal gå ut
av barnehagen
område uten foreldre
pga trafikksikkerhet
Gi beskjed om andre
skal hente barnet
Barnet hentes i god
tid slik at dere er ute
til barnehagen
stenger kl 17.00
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Overgang barnehage-skole

Planlegging, vurdering og dokumentasjon

I følge Rammeplan skal barnehagen i samarbeide med
foreldre og skolen, legge til rette for at barna kan få en trygg
og god overgang fra barnehage til skole og evt SFO.
Barnehagen skal legge til rette for at barna har med seg
erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt
grunnlag for å begynne på skolen. Det skal legges til rette for
at barna kan avslutte sin tid i barnehagen på en god måte, og
glede seg til å begynne på skolen.

I Rammeplan står det « planleggingen skal bidra til kontinuitet og
progresjon for enkeltbarn og barnegruppen». Planleggingen skal
være et utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.
Om vurdering står det «det pedagogiske arbeidet skal beskrives,
analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehagelov
og rammeplanen».
Videre står det «Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal
inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle
den pedagogiske virksomheten»

Barnehagen gjennomfører skoleforberedende aktiviteter på
bakgrunn av hva skolen ønsker at førskolebarna kan før de
begynner på skolen.

Månedsplan: hver avdeling legger ut månedsplan og nyhetsbrev
hver måned.

Det er overføringsmøte mellom barnehage og skole for å
sikre at alle barn blir ivaretatt, her må barnehagen innhente
tillatelse fra foreldrene først om hvilke opplysninger som kan
videresendes skolen.

Plandager: disse blir brukt for å planlegge arbeidet videre og
evaluere det vi har gjort.

Møter i barnehagen: det blir gjennomført møter på avdelingene,
personalmøter og ledermøter jevnlig. Her legges det planer for
videre arbeid, det diskuteres enkeltbarn og barnegruppen som
helhet og det er kompetanseheving av personalet med faglige
diskusjoner og erfaringsutveksling.
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Fora for samarbeid

Foreldresamarbeid

FAU (foreldrenes samarbeidsutvalg): består av alle foreldrene i
barnehagen. FAU velger to representanter som skal sitte i SU.

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere i Rustad
barnehage. Det at vi har et godt samarbeid er viktig for
kvaliteten i barnehagen. Et godt og nært samarbeid gir barna
en god og trygg oppvekst og utvikling.

SU (samarbeidsutvalget): det velges to representanter fra
foreldrene. Disse velges på foreldremøte som holdes på høsten.
FAU velger hvem som skal være SU-leder. Styrer er sekretær,
og en ansatt fra barnehagen er også medlem. SU skal være
rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ.

Personalet skal ha en kontinuerlig dialog med foreldrene ved
daglig levering og henting. På ettermiddagene gjør vi så godt
vi kan for at alle skal få en personlig tilbakemelding om sitt
barn. Ved hendelser som avviker fra det daglige, skal foreldre
ha beskjed.

Foreldresamtaler: tilbys to ganger pr. barnehageår, og ellers
ved behov.

Foreldre og personal har et felles ansvar for barns trivsel og
utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage
bør bygges på gjensidig åpenhet og tillit.

Foreldremøter: to ganger i året, høst og vår

Foreldrene skal kunne være trygge på at barna deres blir sett
og respektert, og får delta i et fellesskap som gjør dem godt.
Barnehagen skal være lydhør for foreldrenes forventninger og
ønsker som enkeltpersoner og gruppe. Foreldrene har rett til
medvirkning i planlegging av blant annet årsplan. Dette sikres
gjennom deltagelse i SU og FAU.

Foreldreundersøkelse
Barnehagen har stort sett en foreldreundersøkelse i november
hvert år, denne er levert fra Udir.
Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli tatt opp og evaluert
på plandager og personalmøter i barnehagen. Ut i fra de
resultatene som fremkommer vil personalet velge ut noen
områder man skal ha et spesielt fokus på i det videre arbeidet.
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Fagområdene i barnehagen
«Fagområdene
gjenspeiler områder
som har interesse
og egenverdi for
barn i
barnehagealder, og
skal bidra til å
fremme trivsel,
allsidig utvikling og
helse. Barnehagen
skal se
fagområdene i
sammenheng, og
alle fagområdene
skal være en
gjennomgående del
av barnehagens
innhold»
(Rammeplan for
barnehagen s 47)

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle
sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av
kommunikasjonsformer.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Oppleveøser med kunst og kultur i barnehagen kan legge
grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid.
Barna skal få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike
former og organisert på måter som gir barna mulighet for
utforskning, fordypning og progresjon.

Mål: Bruke språket effektivt for å formidle/ta imot
budskap og samhandle med andre.

Mål: Gi opplevelser som skaper fantasi og skaperglede. Være
opptatt av prosessen ikke produktet.

Lytte, bøker, symboler, rim/regler, snakkepakka, Ipad

Forming, sang, drama, musikk, lytte, skape, forme, kunst,
kultur, fantasi, undersøke og undre.

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme
forståelse for naturens egenart og barnas vilje til
å verne om naturressursene, bevare biologisk
mangfold og bidra til bærekraftig utvikling.

ANTALL, ROM OG FORM
Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at
barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi,
natur, kunst og kultur, og ved selv å være kreative og skapende.
Stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for
problemløsning.

Mål: Bli glad i og ta vare på naturen.

Mål: Få oversikt og se sammenhenger.

Turer, søppelsortering, eksperimenter, teknologi,
vekster og dyr, refleksjon og undring.

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan
oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur,
mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.
Mål: Utvikle kroppsbevissthet og glede over egne
muligheter og evner.
Sunt kosthold, motoriske og kroppslige utfordringer,
gode vaner for hygiene, sette grenser for og bli trygg
på egen kropp, sanseinntrykk, friluftsliv og HVILE

Tall, mønster, former, sortering, plassering, måling. Stille spørsmål,
resonnere og søke løsninger.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Er med på å forme måter og oppfatte verden og mennesker på og preger verdier,
normer og holdninger. Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger,
tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at
kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets
mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett.
Mål: Oppleve nærhet og vennskap med andre i et fellesskap.
Respekt, toleranse, medfølelse, undring, ta egne valg, ulike tradisjoner og vennskap
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Fokusområde for barnehageåret 2018-19
For barnehageåret 2018/19 ønsker vi ha fokus på vennskap, fellesskap, inkludering og tilhørighet. Dette med utgangspunkt i at
Hurdal kommune nå er med i et prosjekt, «inkluderende barnehage- og skolemiljø», som nettopp tar for seg dette.
Prosjektet kommunen er en del av er et tilbud for barnehager og skoler som ønsker å jobbe med trygge og gode barnehage og
skolemiljøer. Dette er et to-årig prosjekt, hvor arbeidet forventes å drive videre når prosjektet er over. Noe av det det skal jobbes og
læres mer om er regelverk, forebygging, avdekking og håndtering av mobbing . Det vil være en utviklingsprosess på egen
arbeidsplass, og målet er å videreutvikle praksis innen arbeidet med barnehagemiljø, mobbing og andre krenkelser.
I rammeplan står det at barnehagen skal fremme vennskap og felleskap. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være
betydningsfulle for felleskapet og være i et positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal legge til rette for utvikling
vennskap og sosialt fellesskap.
Alle barn skal ha like muligheter for å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen, barnehagen
skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna utvikler et positivt forhold til seg selv og
tro på egne evner.

For barna vil dette bety vennskap, varierte erfaringer, trygt lekemiljø, voksne som bryr seg, felles opplevelser, opplevelse av å være
viktig for fellesskapet, opplevelse av likeverd og utvikling, trygt og godt barnehagemiljø fritt for krenkelser og mobbing.
Vi vil da kunne se glade og fornøyde barn som alle har noen å være sammen med og som er trygge i møte med andre. Vi vil se barn
som hjelper hverandre, har blikkontakt når de kommuniserer og har gode relasjoner over tid.
For å få dette til må den voksne møte barnet med respekt, de må være varme og grensesettende, alle har et ansvar for å bli kjent
med alle barna. Personalet må også være tilstedeværende, og skape gode møtepunkter mellom barn/barn og voksne/barn.
Personalet skal støtte barnet i å ta andres perspektiv, reflektere over andres følelser og opplevelser. Personalet skal også være en
støtte for barna slik at de kan finne løsninger i konfliktsituasjoner, personalet skal forebygge og stoppe mobbing og andre krenkelser.
MÅL:
• Alle barna skal føle seg som en viktig del av fellesskapet
• Alle skal oppleve å ha en god venn
• I samarbeid med barna skal det lages noen regler for hvordan vi vil ha det i barnehagen, hvordan er vi mot hverandre.
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AUGUST
VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2018/19

• Velkommen tilbake etter ferien!

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

31

30.

31.

1. Nytt
bhg år
starter

2.

3.

4.

5.

32

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

33

13.
Plandag,
bhg er
stengt

14.
Plandag,
bhg er
stengt

15.

16.

17.

18.

19.

34

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

35

27.

28.

29.

30.

31.

1.

2.

• Vi ønsker alle barn velkommen til Rustad
barnehage
• I august vil vi ha fokus på å bli kjent med
hverandre, ny avdeling og barnehagen.

INNHOLD
• Tilvenning / tilknytning, bli kjent med hverandre
• Bli kjent med rutiner
• Bruke mye tid på lek og være sammen
• Følge opp kjøkkenhagen ute

• Lage bursdagskalender

MÅL
• Bli kjent med hverandre og barnehagen
• Skape trygghet i barnehagen for store og små,
foreldre og barn

Vi ønsker ny styrer velkommen, hun heter Monica Mythe Opstad og
vil ha oppstart 20.august
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SEPTEMBER
INNHOLD:
• Bli godt kjent med barnehagen,
både ute og inne
• Gå småturer i nærmiljøet
• Bli kjent med rutiner
• Kjøkkenhage
• Temauke
• Oppstart grupper
• Foreldremøte
• Foreldresuppe
• «Inkluderende bhg- og skolemiljø»
• Nasjonal brannvernuke

MÅL:
• Bli kjent med barnehagen,
hverandre og nærmiljøet
• Skape trygghet både for barn og
foreldre
• Bli kjent med naturen rundt oss og
oppleve naturen
• Bli kjent med ulike vekster i
kjøkkenhagen, hva de heter,
hvordan smaker de og hva kan vi
bruke dem til.
• De voksne skal skape gode arenaer
for lek.
• Personalet skal støtte barna i å
vise omsorg for andre og kunne ta
imot omsorg selv
• Vi skal bli kjent med hva vi gjør
hvis det begynner å brenne.

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

35

Lørdag

Søndag

1.

2.

36

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

37

10.

11.

12.

13.
Foreldremøte

14.

15.

16.

38

17.
Nasjonal
brannvernuke

18.

19.

20.

21.
Temafest

22.

23.

39

24.

25.

26.

27.
Foreldresuppe

28.

29.

30.

Meld fra til barnehagen eller på Mykid hvis barnet skal ha fri i
høsteferieuka, uke 40
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OKTOBER
INNHOLD:
• FN-dagen
• Høste inn fra kjøkkenhagen
• Turer i nærmiljø
• «Inkluderende bhg -og
skolemiljø»
• Eksperiment

MÅL:
• Vi blir kjent med hvordan barn
i andre land har det.
• Barna skal oppleve trivsel og
glede over å være ute i naturen
• Stimulere barnas undring og
nysgjerrighet
• Øke barnas sosiale
kompetanse, de voksne må
være aktive og skape trygge og
gode opplevelser
• Bli kjent med noen ord på
andre språk
• Legge til rette for utvikling av
vennskap, støtte barnas
initiativ til samspill. Barna skal
oppleve vennskap og lære å
beholde venner

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

40

1.
Skolens
høstferie

2.

3.

4.

5.

6.

7.

41

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

42

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

43

22.

23.

24.
FN-dag
m/foreldrekaffe

25.

26.

27.

28.

44

29.

30.

31.

13

INNHOLD:
• Starte med juleforberedelser, lage
julegaver og gjøre klar avdelingen til
advent.
• «Inkluderende bhg- og skolemiljø»
• Ro, stemning, forventninger
• Medvirkning

MÅL:
• Gi barna mulighet for å medvirke
• Oppleve gleden ved å lage noe til
andre
• Barna skal få ta i bruk sin egen fantasi
og skaperglede
• Ro og god stemning
• Respekt for hverandre og forstå
verdien av ulikheter og likheter i
gruppa

Progresjon:
Med progresjon menes fremgang og
utvikling.
Det er viktig med progresjon i
barnehagehverdagen. Vi skal derfor legge
til rette at alle barna skal utvikle seg, lære
og oppleve fremgang, og må legge opp
hverdagen slik at dette er mulig.
Progresjonen skal følge barnet og ikke en
bestemt aldersgruppe. Barna skal få
utfordringer tilpasset sine erfaringer,
opplevelser , interesser, kunnskaper og
ferdigheter. Mye læring skjer i
hverdagsaktiviteter, annen gjennom
planlagte og tilrettelagte aktiviteter.

NOVEMBER
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

44

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1.

2.

3.

4.

45

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

46

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

47

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

48

26.

27.

28.

29.

30.
Julegrantenning
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INNHOLD:
• Baking
• Julesanger og julefortellinger
• Adventsstund, juleverksted, Lucia,
nissefest, julelunsj og kirke-besøk
• Ro og stemning

MÅL:
• Bli kjent med tradisjoner i forbindelse
med jul
• Bli kjent med og lære noen julesanger
• Få kjennskap til noen julefortellinger
• Oppleve glede ved å bli lest for
• Oppleve stemningen og forventningen
som hører adventstiden til

Litt om de ulike dagene:
• Lucia: vi kler oss i hvitt og går Lucia,
foreldre/besteforeldre er velkomne til
se på. Blir servert lussekatter og noe å
drikke.
• Nissefest: de barna som vil kommer
kledd som smånisser. Vi spiser grøt og
kanskje kommer NISSEN på besøk.
• Julelunsj: vi dekker langbord og spiser
lunsj sammen på tvers av avdelingene.
Det er brød/lefse med godt pålegg,
medisterkake og medisterpølse. De
som vil kan godt pynte seg litt denne
dagen.

DESEMBER
Uk
e

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

48

Lørdag

Søndag

1.

2.
1.Søndag
i advent

49

3.
Felles
adventsamling

4.

5.

6.

7.

8.

9.
2.Søndag
i advent

50

10.
Felles
adventsamling

11.

12.

13.
Lucia

14.

15.

16.
3.Søndag
i advent

51

17.
Nissefest
Felles
adventsamling

18.

19.
Julelunsj

20.

21.

22.

23.
4.Søndag
i advent

52

24.
Julaften
Bhg stengt

25.
1.Juledag
Bhg stengt

26.
2.Juledag
Bhg stengt

27.

28.

29.

30.

1

31.
Nyttårsaften
Bhg stengt

Husk å levere/gi beskjed om barnet skal ha juleferie
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INNHOLD:
• Vi blir kjent med vinteren
• Vinter og snøaktiviter
• Eksperiment
• «inkluderende bhg- og skolemiljø»

JANUAR
Uke

Mandag

1

MÅL:
• Få kjennskap til hva som skjer i
naturen om vinteren med dyr og
planter.
• Lære begreper om vinter, både
muntlig språk og tegn- til- tale
• Oppleve glede over å være i
aktivitet ute i snøen
• Få undre seg og utforske

Omsorg, lek og læring:
Leken skal ha en sentral plass i
barnehagen, og lekens egenverdi skal
anerkjennes. Leken skal være en arena
hvor barns utvikling og læring, samt for
sosial og språklig samhandling. Omsorg
er en forutsetning for barns trygghet og
trivsel, og for utvikling av empati og
nestekjærlighet.
Dette innebærer at barna skal bli sett,
forstått og få hjelp og støtte der de
trenger det.
For å få til dette må personalet
inspirere til ulike typer lek, både ute og
inne. De må være der å veilede de
barna som trenger ekstra hjelp, være
tilgjengelig for barnas lek, og møte alle
barn med åpenhet, varme og interesse.

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1.
1.Nyttårsdag
Bhg stengt

2.

3.
Plandag
Bhg stengt

4.

5.

6.

2

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

3

14.

15.

16.

17.

18.
Foreldrefrokost

19.

20.

4

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

5

28.

29.

30.

31.

Personalet skal også støtte og oppmuntre barnet til å vise omsorg for andre og til selv å kunne
ta imot omsorg. De skal sørge for at barnet opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i
barnehagen.
Kjennetegn på at vi har fått til dette er: latter, barn som er engasjerte, undring, skaperglede,
barn som kan veksle mellom egne og andres behov, barn som gir plass i leken – men som også
kan si NEI, aktive og deltakende barn som viser læringsglede.
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INNHOLD:
• Vi fortsetter med vinter
• Ski og aking
• Samefolkets dag
• Eksperiment
• Inkluderende barnehage- og
skolemiljø

MÅL:
• Barna skal bli litt kjent med
samene, hvordan de lever og
samisk språk
• Vi bygger en større begrepsbank
om vinter
• Utforske og undre seg sammen

Livsmestring og helse
I rammeplan står det at barnas fysiske
og psykiske helse skal fremmes i
barnehagen. Barnehagen skal bidra til
barns trivsel, livsglede, mestring og
følelse av egenverd. Det skal også være
en arena for fysisk aktivitet som skal
fremme barns bevegelsesglede og
motoriske utvikling. Her må personalet
legge til rette for varierte aktiviteter ute
og inne, de må være tilstede, ha trygge
rammer og bidra til og anerkjenne
barnets mestring.
Barna vil da tørre å gjøre feil, takle
motgang og prøve igjen, de tør å spørre,
si ifra og vise følelser, de blir robuste og
får en god selvfølelse.

FEBRUAR
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

5

Fredag

Lørdag

Søndag

1.

2.

3.

6

4.

5.

6.
Samefolket
dag

7.

8.

9.

10.

7

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

8

18.
Skolens
vinterferie

19.

20.

21.

22.

23.

24.

9

25.

26.

27.

28.

Husk å gi beskjed i barnehagen eller på Mykid hvis barnet
skal fri i skolens vinterferie.
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Mars
INNHOLD:
• Forberedelse til påske, bli kjent
med påske, tradisjoner og
begreper
• Barnehagedagen, kommer
tilbake med tema
• Begynner å snakke om våren
• Vårsanger

MÅL:
• Bli kjent med ulike tradisjoner og
begreper rundt påske
• Få kunnskap om hva som skjer i
naturen om våren
• Lære et par vårsanger

Barns medvirkning
Barn i barnehagen har rett til å gi
uttrykk for sitt syn på barnehagens
daglige virksomhet. Barna skal
jevnlig få mulighet til aktiv
deltagelse når det gjelder
planlegging og vurdering av
barnehagens virksomhet.

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

9

Fredag

Lørdag

Søndag

1.
Pysjfest

2.

3.
Fastelaven

10

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

11.

12.
Barnehage
dagen

13.

14.

15.

16.

17.

12

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

13

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

BARNEHAGEDAGEN:
Det er Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehager og Utdanningsforbundet som
står for Barnehagedagen, som markeres hver vår. Hensikten er å vise hva barna
opplever og lærer i barnehagen, og hvilken betydning barnehagen har for hele
barnets utvikling.

Vi skal være lydhøre overfor barns
innspill og forslag til aktiviteter.
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April
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

søndag

14

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

15

8.

9.

10.

11.

12.
Påskefrokost

13.

14.
Palmesøndag

16

15.

16.

17.
Bhg stenger
kl.12.00

18.
Skjærtorsdag

19.
Langfredag

20.
Påskeaften

21.
1.påskedag

17

22.
2.påskedag

23.
Plandag,
bhg er
stengt

24.

25.
Foreldremøte

26.

27.

28.

18

29.

30.

INNHOLD:
• Fortsetter litt med påske og
forberedelser til dette
• Vår og vårtegn
• Vi begynner arbeidet med
kjøkkenhagen, sår frø.
• Eksperiment
• Inkluderende barnehage – og
skolemiljø

19

MÅL:
• Oppleve og utforske naturen
og naturens mangfold
• Få gode opplevelser med å
være ute på tur
• Få kjennskap til naturens
livssyklus
• Alle barn skal kunne erfare å
være i et positivt samspill
med andre barn og voksne.

Mai
Uke

Mandag

Tirsdag

18

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1.
Arb. dag

2.

3.

4.

5.

19

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

20

13.

14.

15.

16.
Maifest

17.
Grunnlovsdagen

18.

19.

21

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

22

27.

28.

29.

30.
Kr.himmelfart

31.
Plandag
Bhg er
stengt

INNHOLD:
• Samlinger om 17.mai, hvorfor
feirer vi denne dagen?
• Lage pynt og pynte til 17.ami
• Rosarussfeiring
• Kjøkkenhage, vi sår og planter
• Sommer
• Eksperiment
• Maifest

20

MÅL:
• Lære noen begreper om 17.mai
• Bli kjent med flagget, og fargene rødt, hvitt og blått
• Lære oss noen maisanger
• Bli kjent med noen sommerblomster
• Førskolebarna skal få ekstra oppmerksomhet og
oppleve gleden av og være rosaruss
• Oppleve felleskap

Juni og juli
I juni er det
sommerbarnehage. Det vil
da ikke bli lagt noen store
planer, men vi tar barnas
initiativ og følger hva de har
lyst til og ønsker.

I uke 28, 29 og 30 er det
sommerferie i barnehagen,
og vi holder stengt.
Åpner igjen 29.juli og nye
barn starter fra 1.august.

Sommerfest vil antageligvis
være i den siste uka i mai
eller første i juni.
Sommertur vil antageligvis bli
i juni.

Vi ønsker alle skolestartere
lykke til på skolen.

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

22

Lørdag

Søndag

1.

2.

23

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
1.pinsedag

24

10.
2.pinsedag

11.

12.

13.

14.

15.

16.

25

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

26

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

27

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

28

8.
Sommerferie

9.
Barnehagen

10.
er

11.
stengt

12.

13.

14.

29

15.
Sommerferie

16.
Barnehagen

17.
er

18.
stengt

19.

20.

21.

30

22.
Sommerferie

23.
Barnehagen

24.
er

25.
stengt

26.

27.

28.

31

29.

30.

31.

I uke 25,26 og27 er de barna som skal begynne til høsten velkommen til
å komme å leke med oss mellom kl 09.30 og 11.00
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