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Velkommen til Helleland Fus barnehage 

 

28.april 2010 åpnet Helleland FUS barnehage. Barnehagen tar imot barn i alderen 0 – 6 år. 

Barnehagen er delt opp i avdelinger, storavdeling (3-6 år) og småbarnsavdeling (0-3 år). 

Sammensetningen og antallet på hver avdeling varierer fra år til år, ut ifra alder og mengden 

på søkere. Barnehagen holder åpent hele året bortsett fra fem planleggingsdager samt jul- og 

nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen klokken 12.00. Barnehagens 

åpningstid er 06:45 – 17:15. 

Vi som jobber i Helleland Fus barnehage er opptatt av å se hvert enkelt barn og støtte, veilede 

og gi de erfaringer og gode opplevelser som de kan ta med seg videre i livet. Vi er opptatt av 

sosialkompetanse og at alle barn skal være trygge og ha venner.  

Vi informerer om det pedagogiske arbeidet gjennom årsplan, My Kid, personlige permer til 

barna og i daglig kommunikasjon med foreldre. Vi har laget en progresjonsplan for de 7 

fagområdene i rammeplanen. Denne viser hvordan vi vil jobbe med de ulike aldersgruppene, 

og hva barna vil få mulighet for å lære å oppleve i forhold til deres alder og utviklingsnivå. 

For at vi kan skape en best mulig barnehage for ditt barn trenger vi dere foreldre med på laget. 

Vi er avhengige av et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage for å kunne møte ditt 

barn på best mulig måte.  

 

Sammen skal vi gi barna en trygg og god start på livet. 

 

I FUS barnehagene skal det være gøy å være liten! Vårt mål er at tiden i Helleland FUS 

barnehage skal gi barnet ditt barndomsminner som verdifull ballast videre i livet. 

 

Kontakt informasjon: 

 

Helleland Fus barnehage, Eptelandsveien 15, 4376 Helleland 

Avdeling Kvitebjørn: 91651804 

Avdeling Veslefrikk: 91651803 

Daglig leder: 99513044 

E-post daglig leder: dl.helleland@bhg.no 

Hjemmeside: fus.no 

 

 



FUS 

Helleland FUS barnehage utvikles og eies av Trygge Barnehager og FUS. FUS er Trygge 

Barnehagers driftsorganisasjon og alle FUS barnehager er eid av Trygge Barnehager. 

Barnehagen har et eierstyre med styreleder; Eli Sævareid. FUS betyr «å være først». 

 

ÅRSPLAN 

Årsplanen er et pedagogisk styrende dokument for personalet og skal fungere som et 

arbeidsredskap for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Årsplanen skal også 

fungere som informasjon til foreldre og et utgangspunkt for at foreldrene har mulighet til å 

kunne påvirke innholdet i barnehagen. Årsplanen gir informasjon til eier, politikere, 

kommune og andre samarbeidspartnere. Årsplanen blir utarbeidet felles av personalet og skal 

sikre kvalitet i vår barnehage i arbeidet vårt med barna. Alle ansatte forplikter seg til å jobbe 

etter denne planen. Årsplanen blir revidert i slutten av hvert barnehageår. 

 

BARNEHAGENS ORGANISERING – AVDELINGENE 

SAMARBEID MELLOM AVDELINGENE: 

Vi er en liten barnehage, derfor ønsker vi et tett samarbeid mellom avdelingene i det daglige. 

På denne måten blir barn / barn, barn/ voksen og voksen/voksen trygge på hverandre. Det er 

verdifull læring på tvers av aldersgruppene. Barna lærer blant annet: Utvikling av sosial 

kompetanse, leke ferdigheter, empati, språk, ansvar/ samarbeid og ulikheter. Overgang fra 

liten til stor avdeling blir tryggere, barna kjenner hele personalet ved ferie og sykdom. 

 

KVITEBJØRN: 

Denne avdelingen er for barn som er mellom 3 og 6 år. I hverdagen blir barna delt opp i 

mindre grupper i ulike aktiviteter og turgrupper. De eldste barna har også en time i uken med 

språktime.  

VESLEFRIKK: 

Denne avdelingen er for barn mellom 0 og 3 år. Dette barnehageåret har vi valgt å dele opp 

Veslefrikk i 2 grupper i innkjøringen da det blir mange små barn. I hverdagen blir barna delt 

opp i mindre grupper i ulike aktiviteter og turgrupper.  

DE ELDSTE BARNA: 

De eldste barna i barnehagen (førskolebarna) har en del egne ting som de får bli med på i 

løpet av året. Det er alt fra utflukter, språktime, karate og når våren kommer Rosaruss. I 

begynnelsen av nytt barnehageår får de selv bestemme hva de ønsker å kalle førskolegruppen. 

 



ROSARUSS: 

I 2018 startet vi en ny tradisjon i barnehagen, nemlig rosaruss. Når barna er russ ønsker vi å  

fokusere på sosial kompetanse, vennskap og felles opplevelser. Vi legger til rette for at barna 

kan ta russeknuter. Det er oppgaver som barna kan gjøre alene, sammen med andre og mot 

andre. Det blir en blanding av positive handlinger, morsomme aktiviteter og aktiviteter 

sammen som gruppe. Når barna har utført en russeknute får de et symbol/ gjenstand som 

knyttes i luen.  

 

Barna får også hver sitt kallenavn som velges ut fra et tema som barna selv er med å 

bestemmer. Barna får være med å lage sine egne russekort og bestemme hva de vil skal stå på 

kortet. Disse kortene kan de dele ut til venner og familie. Russetiden vil være fra slutten av 

april frem til 17. Mai.  

Å være rosaruss i Helleland Fus barnehage skal være gratis for alle, derfor kjøper barnehagen 

inn russelue til barna. 
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ANSATTE: 

 

Daglig leder, Torill Anita T Skailand 60% 

Pedagogisk leder, Iselin Blikra Søndenå 100% (har permisjon i 20% frem til 14.08.2020) 

Pedagogisk leder, Solfrid Bjerkreim 100%  

Pedagogisk leder, Othilie Marie Frisk 100% (har permisjon 04.10.19-31.07.20) 

Pedagogisk leder, Mette Nordbø Grimsrud (07.10.19-31.07.20) 

Pedagogisk leder, Silje Kvamsø 100% 

Barne- og ungdomsarbeider, Christina Egeli Lindø 80% og 20% pedagogisk leder 

Barne- og ungdomsarbeider, Monica Eike 100%  

Assistent, Tove Karin Birkemo 100% 

Assistent, Sigrunn Iren Rundevold 80% 

Assistent, Elin Margrethe Skjeggestad 100% 

Assistent, Monica Ege 40% 

Assistent (VTA), Tyrone Peter Tørrisplass 100% 

Renhold, Araz Hameed Zaeed  

 

 



STYRINGSDOKUMENTER 

 

LOV OM BARNEHAGER: 

Lov om barnehager regulerer drift av barnehage. Lovens hensikt er å sikre at barn under 

opplæringspliktig alder får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal sikres gjennom 

en pedagogisk tilrettelegging av barnehagens tilbud. 

 

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER: 

Rammeplanen er hjemlet i Lov om barnehager og er en forskrift til loven. Den definerer 

barnehagens samfunnsmandat og styrer rammene for planlegging, gjennomføring og 

vurdering av barnehagens virksomhet. Barnehagen defineres som en lærende organisasjon og 

personalet forpliktes til å skape et stimulerende miljø som skal gi alle barn et kvalitativt godt 

tilbud tilpasset det enkeltes barns forutsetninger og behov.  

 

OVERSIKT OVER ANDRE STYRINGSDOKUMENTER I FUS 

BARNEHAGENE: 

 

FUS BARNEHAGENS FELLES VISJON: 

«Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, 

hverdagsmagi og vennegaranti» 

 

BARNET FØRST: 

 I FUS-barnehagen skal barnet ditt føle seg trygg, ha det bra, vokse og utvikle seg. I FUS 

kommer leken først. Lek som bygger relasjoner og stimulerer til læring. I leken skal alle 

ansatte være tilstedeværende, støtte og bidra slik at alle barn deltar og opplever mestring og 

glede. Mestring, vennskap og selvtillit skaper glede, og glade barn lærer bedre. 

 Vi skal bygge vennskap: 

 Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er grunnlaget for trivsel, utvikling og 

læring.  

 

 Vi skal være profesjonelle og trygge rollemodeller: 

Vi bruker vår kompetanse for at både barn og voksne skal bli forstått og ivaretatt . 

 

 Vi skal ha lekekompetanse: 



  I et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning, tilegner barn seg kunnskap og 

opplever mestring. Vi lar leken komme først.  

 

 Vi skal finne hverdagsmagi: 

Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for, de magiske øyeblikkene som oppstår 

når et barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont.  

 Vi skal se det beste i hvert barn: 

Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver, som gir hvert barn mestringsfølelse og 

anerkjennelse. 

 

 

 

 

 



SLIK GJØR VI ALLE BARN BEST: 

 

KOMMUNIKASJON: 

Vi skal lytte, vise interesse og være tilstede i nuet sammen med barna. Hverdagssamtaler er en 

viktig arena for språk og læring. Vi må stilleåpne spørsmål som leder til at barna får si sin 

mening og trene på å svare. Hverdagssamtaler foregår hele tiden som for eksempel. I 

samlingsstund, påkledning, måltider og i lekegrupper. Vi skal legge til rette for et godt 

språkmiljø i barnehagen og vi skal være gode rollemodeller. 

 

VENNEGARANTI: 

Barna skal føle trygghet og tilhørighet og de skal føle seg savnet dersom de har vært borte fra 

barnehagen. Personalet skal ha kunnskaper og ferdigheter til å forstå og se det enkelte barn og 

dets behov. Når alt dette er tilrettelagt er det vennskap som blir sett på som noe av det 

viktigste for vårebarn. Mange gir uttrykk for at det beste med barnehagen er å møte vennene 

sine og få leke med andre barn. Alle barn trenger minst en venn. Vi som voksne kan ikke slå 

oss til ro med at noen føler seg ensomme og at ingen vil leke med dem. En av våre viktigste 

oppgaver er å hjelpe barna til å knytte bånd med hverandre og legge til rette for nye 

bekjentskaper og vennskap. Vi skal være observante og engasjerte og deltaaktivt i barns lek. 

 

EVENTYRLYST: 

Vi skal by på oss selv i møtet med barna. Vi skal være engasjerte, spontane og observante på 

hva som skjer her og nå. Vi skal bruke fantasien og kaste oss ut i ting sammen med barna. La 

barna oppleve mangemagiske øyeblikk. 

 

LEKEKOMPETANSE: 

Vår evne til å delta i barns lek har stor betydning for barns utvikling og lekekompetanse. 

Lekekompetanse er evnen til å være i lek og samspill med andre. Evnen til å ha felles 

oppmerksomhet, regulerefølelser og imitere handlinger. Vi skal engasjere, inspirere og bruke 

barnas initiativ og interesse. 

 

 

 

 

 

 



HOVEDMÅLENE TIL FUS BARNEHAGENE 

I HELLELAND FUS BARNEHAGE BETYR DETTE AT: 

 

FUS barn har et positivt selvbilde  

De ansatte skal: 

o Være gode rollemodeller 

o Ha fokus på hva barna kan 

o Anstrenge seg for å forstå barnet 

o Bekrefte barnet på en positiv måte 

 

FUS barn er trygge og forskende, de trives i lek og har vennekompetanse 

De ansatte skal: 

o Ha god kommunikasjon med hjemmet 

o Tilrettelegge for lek og aktivitet i barnehagen 

o Høre på barnet og ta deres interesse på alvor 

o Jobber både i små og store grupper 

o Tilrettelegge for en god tilvenning i barnehagen 

 

FUS barn gleder seg til resten av livet, de vet de har påvirkningsmuligheter 

og at innspillene deres teller 

De ansatte skal: 

o Møte barnas spørsmål med interesse 

o Snakke på en god og positiv måte om ting barna undrer seg over 

o Legge til rette for at barna kan påvirke og medvirke i egen hverdag 

o Legge til rette for at barna kan lære om demokrati 

o Sørge for en spennende og gøy hverdag 

 

 

 

 



FUS barn har det gøy i barnehagen 

De ansatte skal: 

 

o Tulle og tøyse  

o Legge til rette for gode relasjoner, sosialt i samspill og i vennskap 

o Delta i ulike typer lek 

o Være aktive, undrende og utforskende sammen med barna 
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FELLES VERDIORD I FUS BARNEHAGENE 

 

Glødende, skapende, tilstedeværende 

 

I HELLELAND FUS BARNEHAGE BETYR DETTE AT: 

 

GLØDENDE: 

o «Brenne» for det arbeidet en gjør sammen med barna og andre kollegaer. 

o Engasjerte og positive voksne 

o Voksne som «gløder» og gir det lille ekstra 

 

SKAPENDE: 

o Kreative voksne som tar initiativ og kommer med nye ideer 

o Voksne som alene og sammen med barna skaper magiske øyeblikk 

o Tålmodige voksne 

o Voksne som skaper minner som barnet tar med seg videre i livet 

 

TILSTEDEVÆRENDE: 

o Voksne som tar seg tid og er tilstede i øyeblikket 

o Omsorgsfulle voksne som er lyttende og ser hvert enkelt barn 

o Voksne som er tilstede både fysisk og mentalt 

o Voksne som gir konstruktive tilbakemeldinger 
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SATSNINGSOMRÅDER for 2019/2020 

 

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING: 

I vårt prosjekt i Egenledelse i lek og læring vil vi jobbe kontinuerlig med hvordan vi legger til 

rette for barns lek. Da tenker vi på voksenrollen og det fysiske miljøet i barnehagen. Barna 

skal selv få medvirke i hvordan de ønsker at leken skal formes og den voksne skal fungere 

som støttespillere og hjelpe barna å utforme de fysiske rammene. 

Sentralt i egenledelse står rolleleken fra den enkle rolleleken i dukkekroken til en mer 

avansert rollelek med innslag fra virkeligheten. I avansert rollelek er det flere roller og 

deltakerne forventes å kunne leke over tid og gå inn og ut av ulike sekvenser. I rolleleken kan 

det skje uforutsette ting som krever at de voksne har oversikt over leken og kan trå støttende 

til ved behov slik at leken består videre. 

Når vi nå velger å sette ett ekstra fokus på lek og spesielt rollelek, er det fordi vi vet hvor 

utrolig viktig denne formen for lek er for barnas utvikling også på det kognitivt planet. I 

rollelek må barna kunne planlegger, huske, sette i gang, organisere, være fleksible og ha 

kontroll over seg selv. Rolleleken krever det samme av barna som voksne bruker i møte med 

andre. I rolleleken utvikler barna språket, det er lov å gjøre feil uten at det får andre 

konsekvenser enn de andre barna sin reaksjon. Leken er ikke på ordentlig og barna trenger 

ikke være redde for å dumme seg ut. Barna lærer å gi hverandre tilbakemeldinger og ser 

hvordan andre reagerer på det de selv sier og gjør. Gjennom lek utvikler barn leke ferdigheter, 

språk og sosial kompetanse. 

 

LEKESOLEN: 

Når du henter barnet ditt i barnehagen og spør hva det har gjort i dag, så er det ikke sjelden å 

høre det svare. ”Jeg har bare lekt”. Og det er ikke sikkert du får noe mer ut av barnet enn det. 

Det barnet faktisk har gjort mens det har lekt er følgende:  

 

 



FUS SMART MAT: 

Smart mat står sentralt i barnehagen og i FUS kjeden. Fus Smart mat skal først og fremst 

fremme matglede hos barna og bidra til god utvikling og sikre at hjernen får rett næring. Gode 

opplevelser rundt måltidet mener vi vil bidra til matglede og gode matvaner for barna. Vi 

ønsker og introdusere nye smaker og nye matvaner for barna som igjen vil legge til rette for et 

variert kosthold. I tillegg er næringsrik mat viktig slik at kroppen fungerer optimalt slik at 

barna har nok energi til å opprettholde god lek over tid. 

Prosjektet er nært knyttet til satsningen vår på egenledelse i lek og læring. Egenledelse 

defineres som “evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid”. Helt 

grunnleggende for at barn skal være i stand til å opprettholde god lek over tid er at de får i seg 

næringsrik og nok mat som sikrer at hjernen og kroppen fungerer optimalt. 

 

TILKNYTNING I BARNEHAGEN: 

Tilknytning er et tema som må stå sentralt når man jobber med barn. Barn er avhengig av 

gode voksne som ser, lytter og er der for dem. De voksne må lytte til hele barnet, ikke bare til 

ordene som blir sagt. Hva prøver barnet å fortelle meg? Hva streber det etter å nå eller få til? 

Hvordan kan vi hjelpe barnet å mestre dette? Trygghet er et kjernebegrep her. På tryggheten 

bygges selvfølelsen, selve grunnmuren for oppfatningen av oss selv. Selvfølelsen bygges stein 

for stein tidlig i livet, og er avhengig av voksne som tilfredsstiller barnets grunnleggende 

behov for omsorg, hjelp og støtte. På denne avhengigheten skal barnets selvstendighet 

utvikles. Et trygt barn er rustet til å mestre hva som helst! 

  

 



Trygghetssirkelen ovenfor viser på en enkel måte barnets grunnleggende behov for omsorg. 

Voksne omsorgspersoner er den trygge basen som barn beveger seg ut fra og tilbake til.  

 

NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN 

Når de yngste barna skal begynne i barnehagen er de i en sårbar situasjon. De er vant til mye 

omsorg og nær kontakt med mor og far. De har utviklet en sterk tilknytning til foreldrene sine 

det første leveåret. Det kan for noen barn derfor oppleves som dramatisk for barnet å skulle 

skilles fra foreldrene og bli overlatt til fremmede. Tilvenningsperioden i barnehagen er derfor 

svært viktig for barnets start i barnehagen. Tilknytning og trygghet er en viktig del av barnets 

første inntrykk av barnehagen. Derfor velger vi å bruke god tid den første høsten på at barnet 

får en god, trygg og positiv opplevelse av barnehagetilvenningen. Vi har tre innkjøringsdager 

i barnehagen før oppstart, men vi råder alle foreldre til å sette av god tid til innkjøring i 

barnehagen. For noen barn går det lett og for andre kan det ta tid. Viktig at alle parter er 

tålmodige å tar det i barnet sitt tempo. 

Alle barn som starter i barnehagen vil få en egen tilknytningsperson. Det at et barn har en 

trygg tilknytning til en tilknytningsperson i barnehagen er viktig for både barn og foreldre. 

Tilknytningspersonen skal ha en tett dialog med foreldrene og være ekstra tilstede med barnet 

den første tiden og fungere som en trygg base. Når tilknytningsperson og foreldre sammen 

skaper et tillitsforhold vil denne tryggheten smitte over på barnet. Tilknytningspersonen vil 

være en trygg base for barnet som skaper trygghet, gode relasjoner, oppnår tillit og møter 

barnets følelser med ro, trygghet og respekt når foreldrene ikke er tilstede. 

Den trygge tilknytningen i barnehagen etableres ved at barnet gjentatte ganger opplever 

emosjonell trygghet til de viktigste voksne barnet har rundt seg. Barnet vet da med seg selv at 

det har en trygg base som det kan utforske fra, men samtidig kan vende tilbake til hvis det 

skulle bli nødvendig. Når barnet er trygt vil det være enklere for barnet å utvikle læring, 

mestring og det sosiale i barnehagen. Det er viktig at også større barn som begynner i 

barnehagen trenger akkurat dette.  

For at barn skal trives i barnehagen er det viktig med et godt samspill mellom barn og voksne 

og foreldre og personalet. Dele fokus, følelser og intensjoner er tre sentrale samspillsfenomen 

for at et samspill mellom disse skal bli bra. Positiv og tilgjengelig blikk kontakt betyr svært 

mye for barn. Det gir en bekreftelse på at de eksisterer i en felles opplevd virkelighet, «vi har 

noe sammen», selv om det er fremmede omgivelser. Hvert barn har sine individuelle behov, 

det er derfor viktig å bli kjent med hvert enkelt barn og ikke ta alle under en kam. 

Vi opplever stadig at ved levering i barnehagen kan avskjeden mellom mor eler far og barnet 

være vanskelig og trist. Vi som voksne i barnehagen har da et ansvar for å gi omsorg og trøste 

barnet slik at barnehagedagen blir god tross en vanskelig start. Vårt ansvar er å ta varet på 

barnet ditt og lytte til barnets behov. Vi ringer eller sender SMS om hvordan det går dersom 

det har vært en vanskelig start på dagen. Om barnet slår seg, ikke har det bra eller blir syk 

ringer vi foreldre for å informere om dette. 

  

 



MÅLSETTINGER 

Barns medvirkning: 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at 

barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 

1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. 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. 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. 

 

Personalet skal: 

 ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile  

 legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre  

 sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen  

 møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn  

 være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med 

sensitivitet  

 støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot 

omsorg  

 bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre. 

 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek: 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 

Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en 

arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal 

inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle 

barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen 

med andre. 

 

 

 

 



Personalet skal 

 organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek 

 

 bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for 

utvikling av leketemaer 

 fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek 

 observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser 

 veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre 

 være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek 

 ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken. 

 

Barnehagen skal fremme danning: 

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. 

Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og 

handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles 

verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas 

tilhørighet til samfunnet, natur og kultur. 

I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna 

skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom 

samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, 

etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til 

endringer. 

 

Personalet skal: 

 tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og 

positive selvforståelse 

 støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet 

 synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet 

 legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger 

 utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler 

 synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforsking 

og læring. 

 

 

 

 

 

 



Barnehagen skal fremme læring: 

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, 

utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, 

materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, 

kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres 

læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide 

perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine 

læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og 

andres læring. 

 

Personalet skal: 

 sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og 

andres læring  

 legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og allsidige 

utvikling  

 være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i 

ulike situasjoner og aktiviteter  

 støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro 

til egne evner  

 utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling i barnehagens innhold  

 støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse 

og mening sammen med dem  

 sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og 

mestringsopplevelser.  

 

Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap: 

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 

ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen 

skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt 

samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap 

og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre 

balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. 

 

Personalet skal: 

 støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve 

vennskap og lære å beholde venner  

 samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for 

samhandling i fellesskap  

 støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over 

egne og andres følelser, opplevelser og meninger  



 støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i 

konfliktsituasjoner  

 forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og 

uheldige samspillsmønstre.  

 

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk: 

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle 

sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, 

medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas 

ulike språk og kommunikasjonsuttrykk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom 

barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og 

en helhetlig språkutvikling. I barnehager for samiske barn i samiske distrikt skal barnehagen 

fremme barnas samiskspråklige kompetanse. 

 

Personalet skal: 

 anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte 

deres språkutvikling  

 stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle 

barn involveres i samspill og i samtaler  

 sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og 

følelser  

 være bevisst på sine roller som språklige forbilder og være lydhøre i kommunikasjon 

med alle barn  

 følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har 

ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen 

språkutvikling  

 bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte 

flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas 

norsk-/samiskspråklige kompetanse. 

 

 

 



FAGOMRÅDENE OG PROGRESJONSPLANER 

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. I samiske barnehager skal arbeidet med fagområdene ta utgangspunkt 

i samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap. Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi 

retning for og prege arbeid med fagområdene, og barnas rett til medvirkning skal ivaretas. 

Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Barnehagen skal ta 

utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan 

oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barnas interesse for 

fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å etablere et lærende fellesskap 

som verdsetter ulike uttrykk og meninger. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter 

innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter. Barne-hagen 

skal bruke ulikt materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i 

arbeidet med fagområdene. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter 

som fag i skolen. 

 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å samtale om 

opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både 

skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved 

kulturoverføringer er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. 

1-2 åringene 3-4 åringene 5-6 åringene 
Forstå enkle hverdagslige 

beskjeder. 

Lese bøker med mindre tekst som 

skaper interesse for bøker. 

Bruke språket til å skape 

relasjoner (vennskap), delta i lek 

(lekegrupper) og som redskap til å 

løse konflikter. 

Kjenne navnet sitt og kjenne igjen 

navn på andre barn og voksne i 

barnehagen. 

Kjenne igjen bokstaver i navnet 

sitt, kjenne til tallsymbol. 

Ta imot og kunne følge beskjeder. 

Utrykke og vise følelser gjennom 

kroppsspråket som trist, sint, glad. 

Kunne gi uttrykk for egne ønsker, 

behov og følelser. 

Videreutvikle begrepsforståelsen 

og bruke et mer variert ordforråd. 

Bruke bøker/ fortellinger, voksne 

rollemodeller, rim/regler og 

sanger. 

Synge, lese enkle pekebøker, rim 

og regler, lek, dans og musikk i 

hverdagen. 

Kunne bruke språket til å løse 

konflikter og skape gode 

relasjoner. 

Utforske og gjøre seg erfaringer 

med ulike skriftspråkuttrykk 

gjennom lese og skriveaktiviteter. 

Bokstaver/tall, lekseskriving og 

leke lesing, tegning og språktime 

for de eldste barna. 

Videreutvikle sin 

begrepsforståelse ved at voksne 

setter ord på gjenstander og 

situasjoner i hverdagen. 

Utvikle ordforråd og begreper 

gjennom å lese bøker og bruke 

språket aktivt i hverdagen. 

 

 Kunne ta imot beskjeder.  

 



KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og 

bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns 

kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har 

betydning for utvikling av sosialkompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet 

og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. 

1-2 åringene 3-4 åringene 5-6 åringene 

Trene på å spise og drikke selv. Oppleve trivsel, glede og mestring 

ved allsidig bevegelseserfaring 

både inne og ute året rundt. Ta 

turer i nærmiljøet, bruke rom i 

barnehagen allsidig, regelleker, 

sykle/disse. 

Bli kjent med egne behov, få 

kjennskap til kroppen og utvikle 

gode vaner for hygiene og variert 

kosthold. Kjenne følelsen av å 

være sulten/ mett/ toalettbesøk.  

Utvikle gode vaner for hygiene og 

variert kosthold. Lære rutiner ved 

håndvask og få en god opplevelse 

ved bleieskift. 

Utvikle gode vaner for hygiene og 

variert kosthold. Lære rutiner ved 

håndvask. 

Oppleve trivsel, glede og mestring 

ved allsidig bevegelseserfaring 

både inne og ute året rundt. Ta 

turer i nærmiljøet, bruke rom i 

barnehagen allsidig, regelleker, 

sykle/disse. 

Bli kjent med kroppen, sette ord 

på ulike kroppsdeler. 

Smøre noe av maten selv. Tegne, male og eksperimentere 

med ulike materiale. 

Oppleve trivsel, glede og mestring 

ved å videreutvikle motoriske 

ferdigheter som å lære å gå, 

hoppe, klatre og springe. 

Kle på seg noen av klærne selv. Kunne beherske finmotoriske 

aktiviteter som perle/ klippe, male 

og blyantgrep. 

 Bli kjent med kroppen og kjenne 

på egne følelser. 

Kunne beherske grovmotoriske 

ferdigheter, kroppsbeherskelse, 

koordinasjon og fysiske 

egenskaper som klatre, hoppe og 

gå i ulendt terreng og motivere til 

lek som innebærer risiko (lek i 

høyde og fart) 

 Kunne beherske finmotoriske 

aktiviteter som perle/ klippe. 

Kunne beherske mer krevende 

motoriske utfordringer. 

 Kunne beherske grovmotoriske 

ferdigheter som klatre, hoppe og 

gå i ulendt terreng. 

Selvstendig i toalettsituasjoner, 

håndvask og av og påkledning. 

 

 

 

 

 

 

 



KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

Barna må få oppleve kunst og kultur, og selv få uttrykke seg estetisk. Å væresammen om 

kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin 

egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennomerfaring med kunst og kultur får barnet et 

mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, 

tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler mange uttrykksformer; for eksempel 

musikk, dans, drama, billedkunst for å nevne noe. 

1-2 åringene 3-4 åringene 5-6 åringene 

Bruke ulike teknikker og verktøy 

som fingermaling, male med kost. 

Fargeblyanter osv. 

Ta i bruk ulike teknikker og 

verktøy. Male med ulike verktøy, 

klippe/lime, kitt osv. 

Stimulere fantasi, kreativitet og 

skaperglede. 

Bruke ulike materiell som kitt, 

maling, trolldeig. 

Stimulere fantasi, kreativitet og 

skaperglede. 

Ta i bruk ulike teknikker og 

verktøy. Male med ulike verktøy, 

klippe/lime, kitt, tre, papir osv. 

Oppleve mestringsglede og 

stolthet ved å utrykke seg kreativt. 

Oppleve glede og stolthet over 

egen prestasjon med fokus på 

prosess ikke ferdig produkt. 

Styrke sitt personlige uttrykk. 

Oppleve glede og stolthet over 

egen prestasjon med fokus på 

prosess ikke ferdig produkt. 

Felles opplevelser gjennom 

musikk, sang og eventyr. Ved å 

synge, lytte og dramatisere. 

  

 

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 

Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, 

årstider og vær. Barnet skal få en begynnende forståelse for betydningen av en bærekraftig 

utvikling – kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og 

naturen. 

 

1-2 åringene 

 

3-4 åringene 5-6 åringene 

Erfaring med de ulike årstidene Kjenne til endringer i naturen som 

vær og årstider og utforske naturen 

og naturens mangfold 

Oppmuntres til å medvirke i egen 

hverdag og utvikle tillit til 

deltakelse i samfunnet. Ta barnas 

perspektiv, ønsker og 

nysgjerrighet på alvor. Oppfordre 

alle barn til å komme med forslag, 

ønsker og egne meninger. 

Bli kjent med ulike husdyr og få 

enkel kunnskap ved hjelp av sang, 

lek og eventyr. 

Få ulike opplevelser med 

friluftsliv året rundt på barnas 

premisser. Glede foran mål. 

Besøke ulike steder omkring i 

nærmiljøet. 

Få utforske og oppdage 

barnehagens ulike rom og 

nærmiljøet rundt barnehagen. 

Få kunnskap om dyr og dyreliv 

gjennom bøker, samlinger, sanger, 

studere og besøke dyr. 

Kjenne nærmiljøet og utforske 

ulike landskap og lære å orientere 

seg og ferdes trygt. 

  Utforske og eksperimentere. 

 



ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og 

preger verdier og holdninger. Religion og livssyn leggergrunnlaget for etiske normer. 

Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, 

samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. 

1-2 åringene 

 

3-4 åringene 5-6 åringene 

Få erfaring med hverandres 

ulikheter. 

Utvikle toleranse, respekt og 

interesse for andre mennesker. Ha 

fokus på dette i samlinger og 

samtaler i hverdagen 

Tilegne seg samfunnets 

grunnleggende normer og 

verdier 

Utvikle respekt og interesse for 

hverandre ved å vise omsorg og 

øve seg på turtaking og deling. 

Bli kjent med tradisjoner og 

høytider som er representert i 

gruppen. 

Vise respekt for hverandres 

bakgrunn uansett kulturell eller 

religiøs tilhørighet. 

Utvikle empati ved voksne som 

gode rollemodeller. 

Fokus på vennskapsrelasjoner Bli kjent med tradisjoner og 

høytider som er representert i 

gruppen. 

Bli kjent med tradisjoner og 

høytider som er representert i 

gruppen. 

 Fokus på vennskapsrelasjoner 

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. 

Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, 

kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage 

nærmiljøet sitt. 

1-2 åringene 

 

3-4 åringene 5-6 åringene 

Bli kjent i barnehagen og på 

uteområdet. 

Bli kjent med hva som finnes i 

nærmiljøet. 

Oppmuntres til å medvirke i egen 

hverdag og utvikle tillit til 

deltakelse i samfunnet. Ta barnas 

perspektiv, ønsker og 

nysgjerrighet på alvor. Oppfordre 

alle barn til å komme med forslag, 

ønsker og egne meninger. 

Bli trygg på barn og voksne i 

barnehagen 

Ha kjennskap til samene og deres 

kultur. 

Kunne sette grenser for seg selv 

og andre. 

 Lære og orientere seg og ferdes 

trygt. 

Kunne føle at de har en stemme og 

at de blir hørt. 

  Gå turer i nærmiljøet og besøke 

ulike steder. 

 

 

 

 

 

 



ANTALL, ROM OG FORM 

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på 

jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler 

barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen 

utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. 

1-2 åringene 

 

3-4 åringene 5-6 åringene 

Bli kjent med ulike lekemateriell. Bli kjent med ulike former og 

begrep. 

plasseringsord. 

 

 

Oppdage og undre seg over 

matematiske sammenhenger, 

 

Erfare ulike former som sirkel, 

firkant, stjerne, hjerte osv. 

Ha kjennskap til tid. 

Bli kjent med 

Bruke kroppen og sansene til å 

utvikle romforståelse. 

Kjenne sin plass i garderoben Kjenne til navnet på dagene. Mestre å telle og sortere i 

kategorier. 

Få kjennskap til tall og enkel 

telling ved hjelp av eventyr og 

sang. 

Bruke kroppen og sansene til å 

utvikle romforståelse. 

Godt ordforråd og forståelse. 

Kunne kjenne igjen former og 

begreper. 

Bruke kroppen og sansene for å 

beregne avstand, over, under ved 

bruk av ulike hinder. 

Utvikle interesse for antall, tall, 

tallrekke og telling. 

Ha kjennskap til måling. 

 Observere i hverdagen hvor vi 

finner og ser ulike former. 

Oppfordre til allsidig bruk av rom 

gjennom lek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OVERGANGER 

 

OVERGANG FRA VESLEFRIKK TIL KVITEBJØRN 

Det vil variere fra år til år når barna blir flyttet fra liten til stor avdeling. Vi streber etter at 

overgangen blir gjort i god tid før nytt barnehageår og ny innkjøring i barnehagen. Det som er 

med og styrer overgangen har blant annet noe å si om hvor mange barn det er på de ulike 

avdelingene og hvor «klar» det eventuelle barnet er for å kunne tilpasse seg større 

selvstendighet og nye rutiner. Denne overgangen går som oftest fint, fordi barna allerede er 

godt kjent i barnehagen og kjenner alle de voksne uavhengig av hvilken avdeling de jobber 

på.  

 

OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE 

Eigersund kommune har utarbeidet «Plan for overgang fra barnehage til skole 2016-2020» 

som gjelder for alle barnehager og skoler i kommunen. Planen sier at god overgang må først 

og fremst dreie seg om gode opplevelser for barnet. Dette betyr at barnet må få positive og 

realistiske forventinger til skolestart. Barna skal få fortelle om sine forventinger, følelser og 

ønsker for det å begynne på skolen, og dette skal få innvirkning på barnehagens arbeid med 

overgangen. Barnehagen må vite hva som møter barna på skolen, og skolen må vite hva som 

foregår det siste året i barnehagen. Barnet skal oppleve sammenheng og utvikling fra 

barnehagens siste år til skolens første år. Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til 

rette for barnas overgang fra barnehage til 1.klasse og eventuelt skolefritidsordning. God 

overgang må først og fremst dreie seg om gode opplevelser for barnet. Dette betyr at barnet 

må få positive og realistiske forventninger til skolestart. Det er viktig med et godt 

foreldresamarbeid. 
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SAMARBEIDSPARTNERE 

 

Barnehagens Eierstyre, Samarbeidsutvalg (foreldre, ansatte og daglig leder) og Foreldreråd 

(alle foreldre i barnehagen). 

 

Eigersund kommune: 

Vi samarbeider med skole- og barnehageetaten i Eigersund kommune, og har opptak til vår 

barnehager via kommunens samordnende opptak. I tillegg deltar daglig leder på møter der de 

private styrerne blir innkalt.  

 

Helleland skole: 

Overføringsmøter og besøksdager på skolen (våren før skolestart) 

 

Utvidet ressursteam (URT): 

 

Alle barnehager i Eigersund kommune har sitt eget ressursteam bestående av representanter 

fra hjelpeapparatet. URT er et lavterskeltilbud for foreldre og barnehagen der 

problemstillinger knyttet opp mot det enkelte barn eller barnegruppa kan drøftes. Drøftinger 

av enkeltbarn gjøres kun etter skriftlig samtykke fra foreldrene. Ta kontakt med daglig leder 

for nærmere informasjon eller for å komme i kontakt med URT. 

 

PLANLEGGING, DOKUMENATSJON OG 

EVALUERING 

 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet. Arbeidet vi gjør må planlegges, dokumenteres og 

vurderes. Årsplanen ivaretar den overordnede delen av dette. Som en del av dette arbeidet, og 

samarbeidet med barnas. Barnehagens dokumentasjon skal synliggjøre sammenhengen 

mellom det arbeidet vi gjør og de styringsdokumentene vi forholder oss til. Store deler av 

hverdagen i barnehagen formes underveis i samhandling med barna. Gjennom fastsatt 

møtevirksomhet får personalet tid og rom til å planlegge å vurdere det pedagogiske arbeidet 

og gjennom dette sikre kvaliteten i barnehagens arbeid og at vi arbeider mot felles mål. Vi 

bruker dokumentasjon som redskap for å synliggjøre barnehagens praksis. Veggene i 

barnehagen skal vise hva barn og personalet er opptatt av og gjenspeile temaene vi arbeider 

med. 



KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET 

 

TIDSPLAN 

 

PERIODE  

 

TEMA FOR KOMMENTARER 

9. september 2019 Førstehjelpskurs 

 

 

Alle ansatte Vi har årlig kurs 

1. oktober 2019 Relasjonskompetanse 

 

 

Ledergruppen Kursrekke 

relasjonsledelse/relasjonskompetanse 

15. november 2019 Felles planleggingsdag 

med kommunen 

 

 

Alle ansatte  

25. november 2019 Relasjonskompetanse Alle ansatte Kursrekke 

relasjonsledelse/relasjonskompetanse 

 

2. januar 2020 Planleggingsdag 

 

 

Alle ansatte  

4. mars 2020? Relasjonskompetanse Ledergruppen Kursrekke 

relasjonsledelse/relasjonskompetanse 

 

 Felles planleggingsdag 

med kommunen 

 

 

Alle ansatte  

9. juni 2020 Relasjonskompetanse 

 

 

Alle ansatte Kursrekke 

relasjonsledelse/relasjonskompetanse 

13 og 14 august 

2020 

Planleggingsdager Alle ansatte  
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ÅRSHJUL FOR HELLELAND FUS BARNEHAGE- 

ÅRET 2019/2020 

 

PERIODE 

 

BARNA FORELDRE PERSONAL 

AUGUST Tilvenning for nye 

barn i barnehagen 

 Planleggingsdager i 

barnehagen 12 og 13. 

Studietur 

SEPTEMBER Oppstart av Språktime 

og turgrupper 

Uke 38 Brannvernsuke 

Foreldremøte for alle 

foreldre 

09. Personalmøte- 

førstehjelpskurs 

OKTOBER Barnesamtaler med 5 

åringene 

24. FN Dagen 

17. Foreldremøte for 

alle foreldre 

SU møte 

17. Personalmøte 

NOVEMBER  Foreldresamtaler 

15. Planleggingsdag 

15. Planleggingsdag 

felles med kommunen 

25. Personalmøte 

Medarbeidersamtaler 

DESEMBER Advent/ jul 

13. Luciafeiring 

19. Nissefest 

13. Luciafeiring 11. Personalmøte 

JANUAR  02. Planleggingsdag 02. Planleggingsdag 

06. Personalmøte 

FEBRUAR 06. Markere Samenes 

nasjonaldag 

21. Fastelaven 

26. Karneval 

 17. Personalmøte 

MARS Barnehagedagen Foreldremøte Planleggingsdag felles 

med kommunen dagen 

er dessverre ikke 

avklart enda. 

17. Personalmøte 

APRIL 02. Påskefrukt 

03. Påskekos 

30. FUS 

Vennskapsdag 

02. Påskefrukt 

SU møte 

Foreldresamtaler 

15. Personalmøte 

MAI 14. 17. mai fest 

Kommunal ryddedag 

Avslutning for de 

eldste barna 

 14. Personalmøte 

JUNI   09. Personalmøte 

FUS Dalane samling 

JULI    

AUGUST   Planleggingsdager i 

barnehagen 13 og 

14.  

 



Barnehagen har stengt på planleggingsdager og vi stenger 12:00 onsdag før 

skjærtorsdag. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften.  

  


