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Rustad barnehage 
 

Rustad  barnehage er en to-
avdelingsbarnehage, med 40 disponible plasser. 
Barnehagen åpnet i 2003, og  ble utvidet med 
en avdeling til, i 2008. Vi har en 
småbarnsavdeling – Marihøna, og en 
storbarnsavdeling – Gresshoppa. Barnehagen 
ligger sør i Hurdal, med skogen som nærmeste 
nabo. Utenfor gjerdet har vi besøk av sauer og 
kuer om sommerhalvåret, og om vinteren er 
det skiløyper rett utenfor. Vi har en gapahuk på 
toppen av akebakken vår, og god boltreplass 
utendørs. Personalet i barnehagen har god 
kompetanse og lang erfaring i arbeid med barn. 
Satsningsområde vårt er økt fokus på 
livsmestring og helse - med langsiktig mål om å 
bidra til robuste barn.  
 
På www.hurdal.kommune.no ligger det blant 
annet info om oppholdstid, priser, redusert 
foreldrebetaling samt søknadskjema. 
 
Velkommen til oss! 
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PRESENTASJON 

 
Åpningstid: 06.30 – 17.00 



Visjon: Gode relasjoner som skaper inkludering 
Våre verdier: Raus, modig og solid. 
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Dette betyr verdiene for oss: 
• 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. 

Dette betyr visjonen for oss: 
• Gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksen 

er noe vi hele tiden har fokus på, og relasjonen er 
det alltid den voksne som har ansvaret for. Når 
barn og voksne har gode relasjoner til andre, vil 
det være med på å legge grunnlaget for samspill, 
lek, læring og mestring. Dette igjen vil være med 
på å skape et inkluderende fellesskap hvor alle 
barn og voksne er like mye verdt.  

• Inkludering handler om å være en del av et 
fellesskap, i samspill med andre. For å skape en 
inkluderende gruppe må  gode relasjoner ligge til 
grunn,  og at det skal være rom for alle. I tillegg er 
det viktig å skape en trygg arena, for å skape gode 
lekemiljø, mestringsopplevelser og glede.  

VISJON OG VERDIER  
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FOKUSOMRÅDE – Livsmestring og helse:  
 
Barnehagene og skolen i Hurdal kommune er med i et prosjekt, «inkluderende barnehage- og skolemiljø», som  tar for seg 
trygge og gode læringsmiljø, relasjonsarbeid og mobbeforebyggende arbeid. Prosjektet kommunen er en del av er et 
tilbud for barnehager og skoler som ønsker å jobbe med trygge og gode barnehage og skolemiljøer. 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. 
Dette er et to- årig prosjekt, hvor vi får kunnskaper og faglig påfyll  - og når prosjektet avsluttes fra 
Utdanningsdirektoratets side i desember 2019, er det vår oppgave og dra dette påbegynte arbeidet videre.  
 
På grunnlag av dette prosjektet har vi valgt  tema livsmestring og helse, med robuste barn som langsiktig mål. For å oppnå 
dette har vi visjonen: Gode relasjoner som skaper inkludering. Dette skal vi oppnå ved å jobbe med verdiene til 
kommunen; Raus, modig og solid. I tillegg har vi stort fokus på voksenrollen, siden relasjoner alltid er de voksnes ansvar.  
Vi skal bidra til , og legge til rette for at: Barna tør å ta egne valg, dele sin mening, hjelpe hverandre, skape gode relasjoner 
mellom barn-barn og voksen-barn, skape  trygghet og glede i hverdagen. For å oppnå dette må personalet være 
anerkjennende voksne som tar ansvar for relasjonene, se det enkeltes barn behov og utvikling, møte barna der de er, og 
ha fokus på at barnas meninger er like mye verdt som de voksnes.  
 
 I Rammeplan står det; Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, 
fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres 
følelser. Vi har valgt et ekstra fokus på dette for å kunne være med på å gi barna en god start på livet, og legge et godt 
grunnlag for videre læring i livet. Barn som har en god emosjonell utvikling, vil mestre lek, samspill og livet i større grad 
enn barn som har emosjonelle utfordringer. Dette er noe som vi mener er viktig å  være bevisst på i barnehagen,  og som 
vil ha stor betydning videre i livet, enten det er positivt eller negativt. Barn som har det bra med seg selv, har venner, kan 
leke – vil ha et større læringsutbytte videre i livet. Dette grunnlaget vil vi være med på å skape sammen med barna.  
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BUKKENE BRUSE/OLE BRUMM 

Dette barnehageåret skal vi ha fokus på eventyret om de tre bukkene bruse og fortellingene om Ole 
Brumm.  Barna kan enkelt være med på å påvirke innholdet, og å medvirke i arbeidsmetodene. Både 
eventyrene og fortellingen handler om å samarbeide, være modig, hjelpe hverandre, tørre å ta sjanser 
være ulike, stole på hverandre og gjøre noe felles. Dette er igjen med på å underbygge vårt 
satsningsområde dette året.  



MÅLTIDER I BARNEHAGEN 

I Rustad barnehage tilbyr vi 
fullkost, og det vil si at vi tilbyr 
alle måltider i barnehagen. Til 
frokost tilbyr vi grøt, brød eller 
frokostblanding, til 
ettermiddagsmat serverer vi i 
hovedsak frukt og knekkebrød. 
Lunsjmåltidet varierer, men vi 
har som regel suppe, grøt, 
fiskerett, brødmat og en 
kjøttrett i løpet av uka.  

Vi er en 5-om-dagen barnehage, som betyr at vi serverer barna 
oppkuttet frukt og grønnsaker som en del av måltidene hver dag.  

Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et 
grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner 

(Rammeplan) 

Våre måltider i barnehagen er 
ca. kl. 08.00, 11.00 og 14.00. 
Under måltidene sitter de 
voksne ned sammen med barna, 
det er gode samtaler, og fokus 
på en hyggelig opplevelse 
sammen.  Barna får også være 
med å forsyne seg, smøre på, 
hjelpe hverandre og oppleve 
mestring.  



Rammeplan for barnehage 
 
Rammeplan for barnehage er en forskrift til barnehageloven og ble revidert i 
2017.  Rammeplanen er nå 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. 
 
Det har kommet inn bl.a. noen nye verdiområder, som «Bærekraftig utvikling» 
og «Livsmestring og helse». Spesielt det siste kommer vi til å jobbe ekstra med 
det året som kommer i forbindelse med prosjektet kommunen er med i som går 
på inkluderende skole – og barnehagemiljø. 
 
Rammeplan fastslår at årsplan primært er et arbeidsredskap for personalet 
 
Du finner «Rammeplan for barnehager» på www.udir.no 
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Formålsparagrafen  
Formålsparagrafen gjelder alle barnehager i Norge: 
 
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. 
 
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. 
 
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» 

 

STYRINGSDOKUMENTER 
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OMSORG, LEK, DANNING, LÆRING 

Omsorg: 
I rammeplan står det: Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og 
mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.  
Vi mener at omsorgsfulle relasjoner er grunnmuren for at barn skal oppleve trygghet og tilhørighet og trivsel i 
barnehagen. I august og september har vi fokus på tilvenning og bruker mye tid på å legge grunnlaget for gode 
relasjoner, som vi videreutvikler gjennom året. For å skape gode relasjoner bruker personalet tid sammen med barna; 
møter barna med varme, åpenhet, interesse, sensitivitet og er lyttende.  

Lek: 
I Rammeplan står det: Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig 
samhandling. For å oppnå dette, må det tilrettelegges for lek, gjennom å skape innbydende lekesoner, ulikt 
lekemateriale, trygge barn og tid. Personalet skal gi barna den tryggheten og tiden de har behov for, slik at barna 
mestrer leken. I tillegg må personalet observere, delta og inspirere til videre lek, slik at vi hele tiden utvikler barnas 
lekekompetanse.  
 

Danning: 
I Rammeplan står det: Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra 
til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. Hos oss legger vi til rette 
for at barna får meningsfulle opplevelser, vi støtter opp om barnas engasjement, aktivitet og deltakelse i fellesskapet. 
Barna støttes i sine synspunkter, og voksnes og barns meninger er like mye verdt.  
 
 

Læring: 
I Rammeplan står det: Barnas nysgjerrighet, kreativitet, og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn 
for deres læringsprosesser. Vi legger vekt på barnas interesser og engasjement, samtidig som vi legger opp til 
helårstema. På den måten er vi med på å sette rammene, mens barna kan være med på å forme innholdet etter deres 
ønsker. Barna lærer gjennom alt de gjør, så vi legger til rette for læring gjennom hele dagen, bruker 
hverdagssituasjoner og sørger for å gi barna varierte opplevelser og mestringsfølelse.   
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BARNS MEDVIRKNING 

I Rammeplan står det: Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen 
av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. 
Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter 
som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.  
 

For å oppnå barns medvirkning i hverdagen må 
personalet være lyttende og sensitive for barnas 
uttrykksformer, enten det er verbalt eller kroppslig. 
Barn gir signaler når de er misfornøyd eller fornøyd 
med noe, som igjen gir oss god informasjon til 
hvordan vi skal gi de en best mulig hverdag. Vi må 
kjenne barna så godt at vi enkelt kan tilrettelegge for 
medvirkning, samt anerkjenne og ta på alvor når 
barns uttrykk. Vi har valgt et fokusområde, samt et 
helårstema som vi skal jobbe med, men barna er 
med på å bestemme innhold og arbeidsmåte ut ifra 
deres ønsker. Det kan bl.a. være gjennom sang, lek, 
dramatisering, kreativitet eller andre 
hverdagssituasjoner.  
I tillegg har vi fokus på å følge barnas rytme og 
rutiner, slik at hvis barna har behov for søvn eller 
mat tidligere/senere enn planlagt så tilrettelegger vi 
for det i stor grad. Det samme gjelder lek og 
aktiviteter, de legges opp etter barnas behov.  



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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

Samarbeidsforum 
 

FAU (foreldrenes samarbeidsutvalg): består av alle foreldrene i 
barnehagen. FAU velger to representanter som skal sitte i SU. 
 
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. 
 
Foreldresamtaler: tilbys to ganger pr. barnehageår, og ellers 
ved behov. 
 
Foreldremøter: to ganger i året, høst og vår 
 
 
 

Foreldreundersøkelse 
 
Barnehagen har 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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SAMARBEID HJEM - BARNEHAGE 
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Overgang til barnehage 
 
Tilvenning: 
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, første dag er 
gjerne et kort besøk, så litt lengre dager der foreldrene 
kan gå litt til og fra. Dette må ses ut ifra det enkelte barn. 
Noen barn trenger lengre tilvenning enn andre. For noen 
er tre dager helt ok, andre barn kan trenge en uke eller 
mer. Dette avtales individuelt etter hvert som tilvenningen 
har startet opp. Oppstartsamtale forgår med foreldrene en 
av de første dagene. Her gis det gjensidig informasjon for å 
sikre en best mulig barnehagedag for barnet.  
  
Bytte av avdeling: 
Bytte av avdeling skjer i samråd med de foresatte. De 
barna som skal bytte avdeling er på jevnlige besøk i god tid 
før bytte. Det vil være overføringsinformasjon mellom 
pedagogene på avdelingen. 

 

Overgang barnehage-skole 
 
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  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. 
 
Siste året i barnehagen skal være litt ekstra spesielt, og det 
gjennomfører vi ved at vi har bl.a. førskoleklubb med ulike 
aktiviteter, førskoletreff med de andre barnehagene, besøk 
på skolen og overnatting i barnehagen. 
 
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. 
 

OVERGANGER 
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PEDAGOGISK VIRKSOMHET 

I Rammeplan står det: Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med 
barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske 
arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. 

Planlegging: Vi planlegger basert på kunnskap om 
barnas allsidige utvikling, trivsel – individuelt og i 
gruppe –samt dokumentasjon, vurdering, systematisk 
vurdering og samtaler med barn og foreldre. Vi 
utarbeider en årsplan, har valgt fokusområde og 
helårstema. Gjennom å planlegge øker vi kontinuiteten i 
det pedagogiske arbeidet. Hver måned utarbeider 
avdelingene en månedsplan.  

Dokumentasjon:  Vi dokumenterer arbeidet vi gjør gjennom 
blant annet å skrive månedsrapport/nyhetsbrev for måneden 
som har vært, gjennom barnas tegninger/kreativitet, bilder og 
observasjoner. Dokumentasjonen ligger til grunn for videre 
arbeid, barns utvikling og progresjon.  

Vurdering: Gjennom å vurdere arbeidet vårt sikrer vi at alle barn får et 
tilbud i tråd med barnehageloven og Rammeplan. Hele personalgruppen 
og barna er med i vurderingsarbeidet. Vurderinger av barnas utvikling, 
det pedagogiske arbeidet og barnehagedagen gjøres fortløpende, i 
tillegg til å vurdere lengre perioder av gangen. På denne måten kan vi 
enkelt endre planer ved behov, samtidig som vi gir tid til progresjon og 
utvikling over en lengre periode.   

Planleggingsdager: Barnehagen har 
fem planleggingsdager i løpet av 
året, og da er barnehagen stengt. 
Disse dagene, planlegger, evaluerer 
og reflekterer vi rundt det 
pedagogiske arbeidet i barnehagen, 
samt kompetanseheving hos 
personalet.  
 
Fagmøter 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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PROGRESJON 

I rammeplan står det: Alle barna skal kunne oppleve progresjon i 
barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i 
alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og 
læringsmuligheter. (…) Barn skal få utfordringer tilpasset sine 
erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. 
 
Vi skal 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 fordi 
barn utvikler seg i ulikt tempo. Barna skal få utfordringer tilpasset sine 
erfaringer, opplevelser, interesser, kunnskaper og ferdigheter. Læring 
skjer gjennom hele dagen, både i planlagte, og uplanlagte aktiviteter. 
Personalets oppgave er å kjenne barna så godt, at de vet hva som skal 
til for at det enkelte barn skal få progresjon, og samtidig oppleve 
mestring.  



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. 
 
Mål: Bruke språket effektivt for å formidle/ta imot 
budskap og samhandle med andre. 
 
Lytte, bøker, symboler, rim/regler, snakkepakka, Ipad 
 

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 
 

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 
 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 
Opplevelser 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: Gi opplevelser som skaper fantasi og skaperglede. Være 
opptatt av prosessen ikke produktet. 
 
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. 
 
Mål: Bli glad i og ta vare på naturen. 
 
Turer, søppelsortering, eksperimenter, teknologi, 
vekster og dyr, refleksjon og undring.  
 

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: Få oversikt og se sammenhenger. 
 
Tall, mønster, former, sortering, plassering, måling. Stille spørsmål, 
resonnere og søke løsninger. 



AUGUST 
 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2019/20 

• I august vil vi ha fokus på å bli kjent med 

hverandre, ny avdeling og skape trygghet. 

     - Gjennom å bruke tid sammen, leke ute og    

      inne, og skape felles opplevelser. 

• Bli kjent med ulike vekster i kjøkkenhagen, 

hva de heter, hvordan smaker de og hva kan 

vi bruke dem til. 

• Vi har fokus på / og lager innbydende 

lekesoner i samråd med barna.  

• Vi blir kjent med eventyret om de tre 

bukkene bruse og fortellingen om Ole Brumm 

gjennom dramatisering og sang.  
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Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

31 29. 30. 31.  1. Nytt 
bhg år 
starter 
 

2. 3. 4. 

32 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

33 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

34 19. 20. 21. 22. 
PLAN-
DAG 

23. 
PLAN- 
DAG 

24. 25. 

35 26. 27. 
Sykehjem 

28. 29. 30. 31. 1. 
BESØK PÅ SYKEHJEMMET 

Siste tirsdag hver måned, får noen barn være 

med på å besøke sykehjemmet i Hurdal. Dette 

har vi startet opp med på våren 2019, og har vært 

en positiv opplevelse for barn og eldre. Vi spiser 

lunsj på sykehjemmet, synger sanger og lager liv 

rundt oss. Vi reiser fra barnehagen ca. kl. 10.30 

og er tilbake rundt kl. 13, alt avhengig av barna.  
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INNHOLD: 
• Vi fortsetter fokuset med å bli 

kjent og trygg i barnehagen og 
på avdeling.  

• Vi blir kjent med nærområde 
gjennom kortere og lengre turer 

• Vi høster fra kjøkkenhagen 
• Vi blir kjent med eventyret om 

de tre bukkene bruse og 
fortellingen om Ole Brumm, 
gjennom dramatisering og sang.  
 

 

AKTIVITETER: 
 

• Vi inviterer til foreldrefrokost – 
nærmere tidspunkt kommer 

• Foreldremøte – nærmere 
invitasjon kommer 

• Grønn dag: Ta på deg noe grønt, 
enten sokker, genser, bukse  e.l. 
Vær kreativ. Vi spiser grønn mat 
i barnehagen.  

• Brannvernuke: Vi blir bedre 
kjent med hva brannvern er. Vi 
skal ha brannøvelser, bli kjent 
med nødnummeret, og hvordan 
vi kan hindre at brann oppstår.  

• Epledagen: Vi lager noe med 
epler 

Meld fra til barnehagen eller på IST hvis barnet skal ha fri i høstferien, 
uke 40, – slik kan vi enklere planlegge riktig bemanning 

Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

35 1. 

36 2. 3. 
Foreldre- 
frokost 

4. 5. 6. 7. 8. 

37 9. 
Foreldre-
møte 

10. 
Grønn dag 
Foreldre- 
frokost 

11. 12. 13. 14. 15. 

38 16. 
Brannvern- 
uke 

17. 
Brannvern- 
uke 

18. 
Brannvern- 
uke 

19. 
Brannvern- 
uke 

20. 
Brannvern- 
uke 

21. 22. 

39 23. 24. 
Sykehjem 
Epledagen 

25. 26. 27. 28. 29. 

SEPTEMBER 
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OKTOBER  
 

Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

40 30. 
 
Skolens 
høstferie 

1. 2. 3. 4. 
Kanel-
bollens dag 

5. 6. 

41 7. 8. 
Rød dagen 

9. 10. 11. 
Eggdagen 

12. 13. 

42 14. 15. 16. 
Brøddagen  

17. 18. 19. 20. 

43 21. 22. 23. 
Grøtdag 

24. 
FN –dag 
Foreldre- 
suppe 

25. 
Ostens dag 

26. 27. 

44 28. 29. 
Sykehjem 

30. 31. 

INNHOLD: 
• Vi går på turer ulike steder i 

nærmiljøet.  
• Vi blir kjent med hvordan 

barn i andre land har det  
• Vi øver på å si Hei, på ulike 

språk 
• Vi legger til rette for 

inspirerende leksituasjoner.  
 

AKTIVITETER: 
 
• Kanelbollens dag – vi baker 

kanelboller sammen 
• Rød dagen: Ta på deg noe 

rødt, enten sokker, genser, 
bukse  e.l. Vær kreativ. Vi 
spiser rød  mat i 
barnehagen.  

• Eggdagen: Vi 
eksperimenterer med egg, 
og lager omelett til lunsj 

• Brøddagen: Vi baker brød 
• Grøtdag: Vi har grøt til lunsj 
• Foreldresuppe – vi inviterer 

foreldrene på suppe.  
• Ostens dag: vi smaker på 

ulike oster. Hvor kommer 
osten fra? 
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NOVEMBER 

Uke  Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

44 1. 
 
PLAN-DAG 

2. 3. 

45 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

46 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

47 18. 19. 20. 
Pysjfest 

21. 22. 23. 24. 

48 25. 26. 
Sykehjem 

27. 28. 29. 
Julegran- 
tenning 

30. 

INNHOLD: 
• Starte med juleforberedelser, 

lage julegaver og gjøre klar 
avdelingen til advent. 

• La barna oppleve gleden ved å 
lage noe til andre 

• Barna får bruke sin egen fantasi 
og skaperglede 

• Finner vi dyrespor ute? 
 

 

AKTIVITETER: 
 
• Pysjfest: behold pysjen på, ta med 

kosebamsen og bli med på pysjfest 
• Julegrantenning: Vi tenner lysene 

på juletreet vårt. 
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DESEMBER 

Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

49 2. 
Bake pepper-
kaker m/ 
foreldre –beste 
foreldre. 

3. 4. 5. 
Nissefest 

6. 7. 8. 
2.Søndag 
i advent 

50 9. 
 

10. 11. 12. 13. 
Lucia 
Sykehjem 

14. 15. 
3.Søndag 
i advent 

51 16. 
 

17. 18. 
Julelunsj 

19. 20. 21. 22. 
4.Søndag 
i advent 

52 23. 24. 
Julaften  
Bhg stengt 
 

25. 
1.Juledag 
Bhg stengt 
 

26. 
2.Juledag 
Bhg stengt 
 

27. 28. 29. 

1 30. 31. 
Nyttårsaften  
Bhg stengt 
 

INNHOLD: 
• Vi blir kjent med norske 

juletradisjoner, gjennom sanger, 
fortellinger, baking og 
juleverksted.  

• Vi opplever stemningen og 
forventningene som hører 
adventstiden til  

• Vi skaper felles opplevelser 
gjennom å gjøre ting sammen.  
 

AKTIVITETER: 
• Bake pepperkaker med foreldre 

og/ eller besteforeldre.  
• Nissefest : Ta på nisselua og bli 

med på nissefest. Vi spiser 
nissegrøt og kanskje kommer 
nissen.  

• Lucia: Vi kler oss i hvitt og går 
Lucia. I forkant baker vi 
lussekatter som serveres. I 
tillegg reiser noen barn på 
sykehjemmet for å gå Lucia for 
de eldre.  

• Julelunsj: Vi dekker langbord og 
lager felles lunsj med ulik 
julemat. Barna kan gjerne pynte 
seg denne dagen.  

Husk å levere/gi beskjed om barnet skal ha juleferie – 
slik at vi enklere kan planlegge riktig bemanning 
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JANUAR 

Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

1 1. 
1.Nyttårsdag  
Bhg stengt 
 

2. 3. 4. 5. 

2 6. 7. 8. 9. 
Blå dag 

10. 11. 12. 

3 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

4 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

5 27. 28. 
Sykehjem 

29. 30. 31. 

INNHOLD: 
 
• Vi bruker tid på å bli kjent og 

trygg i barnehagen og på 
avdelingen 

• Vi lager inspirerende lekesoner 
sammen med barna 

• Vi blir kjent med vinteren, og 
eksperimenterer med snø 

• Dyrene om vinteren  
 
 

 

AKTIVITETER: 
 
• Blå dag:  Ta på deg noe blått 

enten sokker, genser, bukse  e.l. 
Vær kreativ. Vi spiser blå  mat i 
barnehagen.  
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FEBRUAR 

Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

5 1. 2. 

6 3. 
Same- 
Folkets uke 

4. 
Same- 
Folkets uke 
 

5. 
Same- 
Folkets uke 
 

6. 
Samefolkets 
dag 

7. 
Same- 
Folkets uke 
 

8. 9. 

7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

8 17.  18. 19. 20. 21. 22. 23. 

9 24. 25. 
Sykehjem 

26. 27. 28. 
Temafest 
Bukkene 
bruse og 
Ole Brumm 

29. 1. 

INNHOLD: 
 

• Vi blir kjent med samene, og 
deres levesett 

• Fokus på vinteraktiviteter ute 
• Vi forbereder oss til temafest 

om bukkene bruse og Ole 
Brumm. Barna er med i denne 
prosessen.  

 

AKTIVITETER:  
 
• Samefolkets uke: Vi blir bedre 

kjent med samefolket gjennom 
ulike aktiviteter. På torsdag 
markerer vi samefolkets dag.  

• Temafest Bukkene Bruse/Ole 
Brumm. 

Husk å gi beskjed i barnehagen eller på IST hvis barnet skal fri 
i vinterferien – slik at vi enklere kan planlegge riktig 

bemanning. 
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Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

9 2. 3. 4. 5. 6. 
Fiskens dag 

7. 8. 

10 9. 10. 11. 12. 
Bhg-dagen 

13. 14. 15. 

11 16. 17. 18. 19. 20. 
Rockesokk 

21. 22. 

12 23. 24. 25. 
Vaffel- 
dagen 

26. 27. 28. 29. 

13 30. 31. 
Sykehjem 

MARS 

INNHOLD: 
 

• Vi forbereder oss til  påske, 
blir kjent med påske, 
tradisjoner og begreper 

• Vi blir kjent med våren som 
årstid.  

 

AKTIVITETER: 
 
• Fiskens dag: Vi spiser fisk til 

lunsj, og blir kjent med fiskene i 
havet 

• Barnehagedagen: nærmere 
info kommer 

• Rockesokk: Ta på to ulike 
sokker  

• Vaffeldagen: Vi lager grove 
vafler til ettermiddagsmaten 
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APRIL 

Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag 

14 1. 2. 3. 
Påske-
frokost m/ 
foreldre  

4. 5. 

15 6. 7. 8. 
Bhg stenger  
Kl. 12.00 

9. 
Skjærtorsdag 

10. 
Langfredag 

11. 12. 

16 13. 
2.påskedag 

14. 
PLAN DAG 

15. 16. 17. 18. 19. 

17 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

18 27. 28. 
Sykehjem 

29. 30. 

INNHOLD: 
• Fortsetter med påske og 

forberedelser til dette 
• Vår og vårtegn 
• Vi begynner arbeidet med 

kjøkkenhagen, sår frø. 
• Vi blir kjent med naturens 

livssyklus 
• Vi går på turer i 

nærmiljøet 

AKTIVITETER: 
 

• Vi inviterer foreldre til 
     påskefrokost 
• Onsdag i påskeuken – 

barnehagen stenger kl. 12. 
• Påskeeggjakt i barnehagen, 

tidspunkt kommer.  
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MAI  
 

Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

18 1. 
Arbeidernes 
dag 

2. 3. 

19 4. 5. 
Foreldre-
møte 

6. 7. 8. 9. 10. 

20 11. 12. 13. 14. 15. 
17. Mai fest 

16. 17. 

21 18. 19. 
Overnatting i 
bhg -> 

20. 21. 
Kristi 
Himmelfart 

22. 
PLANDAG 

23. 24. 

22 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 

INNHOLD: 
 
• Samlinger om 17.mai, hvorfor 

feirer vi denne dagen? 
• Lage pynt og pynte til 17.mai – 

vi blir kjent med flagget vårt 
• Vi blir kjent med noen 

vårblomster 
• Kjøkkenhage, vi sår og planter 
• Førskoleklubben er rosaruss  

 
 

 
AKTIVITETER: 
 
• Foreldremøte – nærmere 

invitasjon kommer 
• 17.mai fest – vi markerer 17.mai i 

barnehagen, med tog, ulike leker, 
pølser og is.  

• Overnatting i barnehagen for 
skolestarterne  
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JUNI OG JULI 

Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

22 1. 
2.pinsedag 

2. 3. 4. 
Sommer- 
fest 

5. 
 

6. 7. 

23 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

24 15. 
 

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

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

26 29. 30. 

Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

27 1. 2. 3. 4. 5. 

28 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

29 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

30 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

31 27. 28. 29. 30. 31. 

INNHOLD: 
 

• Vi øver til sommerfesten 
• Vi evaluerer, og bearbeider 

sommerfesten sammen med 
barna.  

• Utelek med fokus på 
relasjoner og vennskap 
 

• Uke 28 – 30 er barnehagen 
      stengt.  
• Vi åpner igjen 27. juli – og 
      tilvenning av nye barn    
      starter  3.august.  
• Vi ønsker skolestarterne 

lykke   til på skolen  

AKTIVITETER: 
 
• Sommerfest med tema 
      
 


