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INNLEDNING
Velkommen til Kongsberg International Preschool FUS og barnehageåret 
2018 – 2019. 

Kongsberg International Preschool FUS ble en FUS barnehage i 2016. 
Barnehagen består av to avdelinger. Preschool, storebarnavdelingen, ble 
etablert i 2003. Nursery, småbarnsavdelingen, ble etablert i 2016. 
Barnehagen ligger sentralt i Kongsberg, vis a vis Kongsberg International 
School, og med kort vei til lek- og aktivitetsmuligheter, natur og kulturelle 
tilbud. 

Kongsberg International Preschool FUS er en del av FUS kjeden. FUS 
barnehagene består av over 170 barnehager i Norge. I alle FUS barnehagene 
møter barna den samme, trygge FUS barnehagen. Gjennom lek, omsorg og 
læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og de får nye 
utfordringer. Barnehagealderen har en unik verdi og vi i FUS jobber for å 
berike barndommen til hvert enkelt barn. I FUS barnehagene skal barna alltid 
være i fokus – de er FUS.

Kongsberg, oktober 2018

Vennlig hilsen

Monica Laursen

Daglig leder

3



1.1 Lov om barnehager

1. LOVER OG REGELVERK

§ 1. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 
behov for omsorg og 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.

Hele barnehageloven kan du lese her: Lov om barnehager (barnehageloven)
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64


Stortinget har i barnehageloven fastsatt overordnede bestemmelser om 
barnehagens formål og innhold. Kunnskapsdepartementet har med 
hjemmel i §2 i loven fastsatt en forskrift om rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver. Ny Rammeplan gjelder fra 
01.08.2017.Rammeplanen gir også retningslinjer for barnehagens 
verdigrunnlag. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på det som er 
fastslått i Barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge 
har sluttet seg til, blant annet ILO-konvensjonen nr.169 om urbefolkninger 
og FN`s barnekonvensjon.

ILO-konvensjonen innebærer at vi har en særlig forpliktelse ovenfor 
samiske barn og deres foreldre.

Barnekonvensjonen innebærer at ved alle handlinger som angår barn 
som foretas av myndigheter og organisasjoner, skal barnets beste være 
et grunnleggende hensyn. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse 
på alle sider ved sitt liv i barnehagen. I Rammeplanen brukes begrepet 
barns medvirkning.
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1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN



1.3 Andre aktuelle lovverk

Forvaltningsloven

Lov om barnevernstjenester

Opplæringsloven

Arbeidsmiljøloven

Personopplysningsloven

Forskrifter til disse lovene
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1.4 Oversikt over andre styringsdokumenter

Barnehagens vedtekter - Avtale mellom barnehage og foreldre

Serviceerklæringen - Deles ut ved oppstart.

Etiske retningslinjer - Gjennomgås og signeres ved tiltredelse 

personale.

Forskrift om miljørettet helsevern. Barnehagen godkjent i 2017 

etter denne forskriften.

Rutine overgang barnehage-skole Kongsberg kommune

Rutine for henvisning til PPT

Progresjonsplanen for fagområdene i rammeplanen iht. barnas 

alder

Prosjektplan for avdelingene, lastes opp på MyKid 3 ganger i 
året



2. FUS VERDIGRUNNLAG: 
VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL

2.1 VISJON:

«Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og 
vennegaranti»

2.2 FUS BARNEHAGENES FIRE HOVEDMÅL:

• FUS barn har et positivt selvbilde

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

• FUS barn gleder seg til resten av livet, de vet at de har 
påvirkningsmulighet, og at innspillene deres teller.

• FUS barn har det gøy i barnehagen. 
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2.3 VERDIER:

FUS har definert 3 verdier for våre ansatte, her kan du lese mer om hva disse 
verdiene betyr for oss:

Glødende

Å være glødende betyr for oss at vi er engasjert, at vi trives og brenner for 
jobben vår. For noen av oss opplever vi barnehagen som et hjem utenfor 
hjemmet og dette skaper eierskap og tilhørighet til jobben vi gjør. 

Skapende

Vi mener vi er skapende når vi er åpne for nye ting, når vi gir barna nye ideer 
og initierer og inspirerer til lek. I barnehagen vår er vi gode på å tilby 
alternativer, til å tilrettelegge og å være gode rollemodeller. I Kongsberg 
International Preschool FUS skaper vi gode relasjoner.

Tilstedeværende 

Å være tilstedeværende er viktig for oss, da er vi på jobb hver dag, med både 
kropp og sjel. Når vi er tilstedeværende er vi på barnas nivå, gjerne på gulvet, 
og tilstede for barna gjerne før de selv vet at de ønsker det.
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3. LEARNER’S PROFILE
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LEARNERS

PROFILE

NURSERY (0 – 3 ÅR) PRESCHOOL (3 – 6 ÅR)

BALANSERT Jeg får dekket basisbehovene 

mine og prøver nye smaker

Vi tar vare på oss selv og de 

rundt oss

EMPATISK Jeg viser oppmerksomhet mot 

andre barn

Vi er bryr oss om oss selv 

og andre

KOMMUNISERENDE Jeg søker kontakt med andre Vi deler våre ideer

KUNNSKAPSRIK Jeg prøver ulike metoder for å 

mestre

Vi vet mye

MODIG Jeg trives i lek ute Vi prøver nye ting

NYSGJERRIG Jeg søker kontakt med andre Vi spør spørsmål

PRINSIPPIELL Jeg gjør krav på det som er mitt Vi gjør det som er rett

REFLEKTERT Jeg prøver noe nytt Vi prøver måter å være 

bedre på

TENKENDE Jeg utforsker Vi tenker

ÅPEN Jeg søker kontakt Vi respekterer andre

Learner’s profile er for oss et sett med holdninger vi ønsker å 

fremme blant barna i barnehagen. Gjennom daglig kontakt med 

gode rollemodeller mener vi at vi har muligheten til å styrke 

utviklingen av disse holdningene og gjøre barna til verdensborgere.



«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike 

uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på 

måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, 

individuelle forutsetninger og behov.»

Rammeplan for barnehager, 2017

4. BARNS MEDVIRKNING

Hva betyr barns medvirkning for oss?

I Kongsberg International Preschool FUS betyr barns medvirkning at barnet 
skal få påvirke sin egen hverdag. Barn uttrykker seg på forskjellige måter. For 
å sikre at hvert enkelt barn får muligheten til å medvirke i egen hverdag 
samtaler vi med barnet, og observerer barnets lek og lekemønster. Vi bygger 
relasjoner gjennom å bruke tid på å bli kjent med barnet og leke sammen. 

Gjennom hverdagssamtaler og circle time etterspør vi barnets syn på 
barnehagen og følger opp innspill gjennom avdelingsmøter og ledermøter, slik 
at barnets tilbakemelding fører til endring. På den måten sikrer vi at barnets 
opplevelse av egen hverdag møtes med forståelse, anerkjennelse og respekt.
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«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og 

tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen»

Rammeplan for barnehager, 2017

5. OMSORG, LEK, LÆRING OG 
DANNING

Omsorg

I Kongsberg International Preschool FUS er omsorg å vise kjærlighet, 
gi klem, lage rom for å sitte på fanget. Omsorg er når vi lytter til barna, 
ser til at barna er trygge og trives. Vi vet at barnet raskere finner 
trygghet i barnehagen når vi gjør dagen forutsigbar, derfor har vi fokus 
på god tid i tilvenningen og faste rutiner i barnehagen. For oss er det 
omsorg når vi gir barna rom for ro og hvile, når vi anerkjenner og 
støtter barna. Vi vet at når vi gir nok omsorg vinner vi barnas tillit, 
en gave vi behandler med den største aktsomhet.
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Lek
I barnehagen vår er leken over alt. Leken er i rolleleken og 

frileken, den er i en leken tilnærming til fenomener vi undrer oss 

over og i et lekent blikk til et barn som møter barnehagen for 

første gang. Når vi som voksne leker er vi aktive deltakere, eller 

stille observatører, vi er tilstedeværende og inkluderende, 

engasjerende og entusiastiske. Vi leker når vi lærer så vi ikke er 

klar over at vi lærer, og vi leker når vi leker fordi å leke er gøy.



LÆRING

Barn i KIP FUS lærer i lek, og leker når de lærer. Trygge, kompetente voksne 
stiller som støttende stillaser rundt barna vi kjenner godt for å gi muligheter til 
utforskning og ny læring. 

Våre ansatte støtter og stimulerer. Vi inviterer til lekende læring, bygget på IB-
pensum.
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DANNING
Danning i KIP FUS betyr at vi som voksne bidrar til at barna skal forstå 

hvordan de kan være mot andre slik de vil at andre skal være mot dem selv. I 

KIP FUS danner vi verdensborgere, som vi ønsker skal akseptere andre, 

godta forskjeller, tar vare på naturen og hverandre. For å lykkes med dette må 

vi som jobber i KIP FUS akseptere andre, godta forskjeller, ta vare på naturen 

og hverandre og være gode rollemodeller.

I KIP FUS presenteres vi stadig for nye mennesker og nye kulturer, dette 

mener vi bygger anerkjennelse og toleranse oss i mellom. 

Danning handler også om å forstå de grunnleggende reglene og normene i 

samfunnet vårt.



6. INKLUDERING OG LIKEVERD

Inkludering.

I KIP FUS tar vi barna på alvor. Dette betyr at vi som voksne ser hvert barn i 
barnehagen, hva de mestrer og hva de ønsker å få til, at vi lytter til barna, 
følger opp deres ideer og viser interesse for deres bakgrunn og kultur. Vi gir 
tid til barna i barnehagen vår. Kvalitetstid. Vi viser profesjonell kjærlighet. I vår 
barnehage inkluderer vi barna gjennom språkene våre, både engelsk og 
norsk, med og uten ord. Vi gjør det vi kan for at barna skal forstå. Vi 
inkluderer barna gjennom å tenke høyt sammen og reflektere.

Likeverd og likestilling.

I Kongsberg International Preschool FUS betyr alle like mye og er like mye 
verdt. Hos oss synliggjøres likeverd og likestilling gjennom at vi behandler 
barna forskjellig, fordi vi ser viktigheten av at vi behandler hvert barn i forhold 
til deres individuelle behov. Vi feirer forskjellene våre, for å skape toleranse og 
aksept for at vi er forskjellige. 

Støttet og oppmuntret av trygge voksne får barna mulighet til å dele viktige 
opplevelser og dager hjemme med sine venner fra barnehagen. Da tar vi med 
souvernirer, mat, dekor og informasjon om høytiden hjemmefra og 
presenterer for barna i barnehagen. Ofte er foreldre også med på dette

Mobbing.

Gjennom et høyt fokus på og lang erfaring med arbeid med inkludering, 
likeverd og likestilling ser vi at vi kan skape en kultur som motvirker mobbing, 
utestenging og ekskludering. Vi er tilstedeværende voksne og gode 
rollemodeller. I leken fanger vi tidlig opp lekemønstre som kan være uheldige, 
og gjennom samtale med og veiledning av barna fremmer vi holdninger som 
aksept, respekt, anerkjennelse og toleranse. 

. I samarbeid med Kongsberg Kommune har barnehagen fokus på et positivt 
barnehagemiljø. Les mer om satsningen her: 

https://www.positivtbarnehagemiljo.no/
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7. Barnehagen som kulturarena

Kongsberg International Preschool FUS er en norsk, internasjonal barnehage, 
derfor bygger vår kultur på den norske barnehagekulturen, og farges av 
kulturen representert i barnehagen. 

Grunnkulturen vår bygger på                                                                       
verdier som gjerne er felles for oss                                                               
alle: respekt for menneskeverdet                                                                      
og naturen, på åndsfrihet,                                                                     
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd                                                                                 
og solidaritet. Den norske kulturen                                                                 
kommer til uttrykk gjennom at vi                                                                             
feirer tradisjonelle festdager i                                                                                     
norsk kultur; påske, 17. Mai,                                                                                
lucia, og jul.

Vi preges av den norske dugnadsånden og arrangerer hver vår og høst en 
dugnad der vi håper og forventer at foreldrene deltar.
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I tillegg til å kunne formidle den norske kulturen 

farges vi også av kulturer representert i 

barnehagen, og dette vil gjøre at vi feirer ulike 

festdager fra år til år. Hver høst ber vi om 

tilbakemelding fra foreldrene om viktige fest- og 

helligdager som markeres hjemme. Dette gjør vi 

for å skape en plattform der vi kan bli bedre kjent 

med hverandre, og feire forskjellene våre. Av 

erfaring er det stor stas for barn, foreldre og 

ansatte når vi feirer de ulike festdagene i 

barnehagen.

Vi formidler kultur gjennom å se på forskjellene 

våre, og markere festdager med klær, mat og pynt.



8. Progresjonsplan for fagområdene
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Fagområde Nursery 0 - 3 Preschool 3 - 6 Metode

Kommunikasjon, 

språk og tekst

Utrykker sine 

følelser, tanker, 

meninger på 

ulike måter

Utforsker og gjør seg 

erfaringer med ulike 

skriftspråksuttrykk, 

som lekeskrift, 

tegning og 

bokstaver, gjennom 

lese- og 

skriveaktiviteter

Kropp, 

bevegelse, mat 

og helse

Opplever trivsel, 

glede og 

mestring ved 

allsidige 

bevegelseserfari

nger inne og ute, 

året rundt.

Blir trygge på egen 

kropp, får en positiv 

oppfatning av seg 

selv og blir kjent med 

egne følelser og 

behov. Barna utvikler 

gode vaner for 

hygiene og et variert 

kosthold.

Kunst, kultur og 

kreativitet

Har tilgang til 

ting, rom og 

materialer som 

støtter opp om 

deres lekende og 

estetiske 

uttrykksformer

Tar i bruk fantasi, 

kreativ tenkning og 

skaperglede

P
ro

sjektarb
eid



Fagområde Nursery 0 – 3 år Preschool 3-6 år Metode

Natur, miljø 

og teknologi

Opplever og 

utforsker naturen 

og naturens 

mangfold og får 

gode opplevelser 

med friluftsliv året 

rundt.

Får kjennskap til 

naturen og bærekraftig 

utvikling.

Antall, rom 

og form

Erfarer størrelser i 

sine omgivelser 

og sammenligner 

disse. Bruker 

kroppen og 

sansene for å 

utvikle 

romforståelse.

Undersøker og får 

erfaring emd løsning 

av matematiske 

problemer og opplever 

matematikkglede.

Etikk, 

religion og 

filosofi

Utvikler interesse 

for hverandre og 

ser likheter og 

ulikheter i et 

fellesskap.

Utvikler interesse og 

respekt for hverandre 

og forstår verdien av 

likheter og ulikheter i 

et fellesskap

Nærmiljø og 

samfunn

Oppmuntres til å 

medvirke i egen 

hverdag og 

utvikler tillit til 

deltakelse i 

samfunnet

Blir kjent med ulike 

tradisjoner, levesett og 

familieformer

16

P
ro

sjektarb
eid



9. Planlegging, dokumentasjon og 
vurdering

Planlegging

Gjennom observasjon og aktiv deltakelse i leken vil vi kartlegge barnas 
interesser, undring, tanker og ideer som kan legge grunnlag for ett av årets tre 
prosjektperioder. Hver periode vil ta utgangspunkt i barnas interesser. 
Gjennom grublestund med barna, avdelingsmøter, ledermøter og 
personalmøter vil vi legge en grov plan for prosjektperioden med fokus på 
hvordan vi som ansatte kan berike barnas erfaringer, lek og læring. Deretter 
vil barnas innspill videre legge rammer for retningen og varigheten til 
prosjektet.

Dokumentering

Prosjektperioden vil dokumenteres i samarbeid med barna, der 
dokumentasjonen skal brukes som utgangspunkt for samtale og refleksjon. Vi 
dokumenterer gjennom bruk av bilder og fortellinger, skriftlige og muntlige.

Vurdering

I etterkant av endt prosjektperiode vil prosjektet evalueres i samråd med 
barna og personalet, og deretter presenteres for foreldrene.
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10. Samarbeid med andre instanser
Foreldresamarbeid:

Foreldre / foresatte og barnehagen har et felles ansvar for barnas 
trivsel og utvikling. Gjennom daglig dialog, foreldremøter, sosiale 
tilstelninger, oppstartssamtaler, foreldresamtaler og 
brukerundersøkelser ønsker barnehagen å samarbeide med foreldre og 
foresatte for å sikre barnas trivsel og utvikling.

Kongsberg kommune:

I Kongsberg kommunes kvalitetsutviklingsplan beskrives samarbeidet 
barnehagene, skolene, helsestasjonen, spesialpedagogene, 
oppveksttjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste skal ha for 
perioden 2018 – 2021. Det er satt tre ambisjoner for utviklingen av 
kvaliteten; tidlig innsats, tidlig læring og teknologibyens barn. 

Rådgiver for tidlig innsats:

Kongsberg kommune satser på tidlig innsats, og har rådgiver 
tilgjengelig for observasjon og veiledning i barnehagen. Rådgiver for 
tidlig innsats kan bistå barnehagen i å tilrettelegge barnehagen for 
enkeltbarn og barnegrupper. Dersom barnehagen ønsker samarbeid 
om barn i barnehagen, må foreldrene ha gitt sitt samtykke. Foreldrene 
trekkes aktivt med i samarbeidet.

Pedagogisk psykologisk tjeneste:

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning i 
barnehagen i forbindelse med enkeltbarn. Den pedagogisk-
psykologiske tjenesten er sakkyndig instans ved tilråding om 
spesialpedagogisk hjelp. Dersom barnehagen ønsker samarbeid om og 
hjelp til enkeltbarn i barnehagen, må foreldrene ha gitt sitt samtykke. 
Foreldrene trekkes aktivt med i samarbeidet.

Barnevern:

Barnehagen samarbeider med barnevernet i forhold til enkeltbarn. Barn 
med barnevernstiltak har prioritert rett til plass i barnehagen. Alle 
ansatte i barnehager er i barnehageloven §22 pålagt opplysningsplikt 
uten hinder av taushetsplikt overfor barnevernet når det er grunn til å 
tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for alvorlig 
omsorgssvikt.
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11. Overganger
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Når nye barn skal begynne i barnehagen får de tilsendt et velkomstbrev med 
informasjon om personalet og primærkontakt, avdelingen og tidspunkt for 
oppstart. I løpet av de tre første dagene planlegger vi sammen med 
foreldrene om hvordan det er best for barnet at vi planlegger tilvenningen 
videre. Hos oss er du som forelder velkommen til å være med i barnehagen 
over lengre tid, dersom vi ser dette kan hjelpe barnet ditt med å finne trygghet 
i barnehagen. Nye foreldre blir tilbudt en oppstartssamtele med 
primærkontakt for å samtale om hvordan tilvenningen har gått, og vi har stort 
fokus på dialog med foreldre/foresatte under hele tilvenningen for å best 
ivareta barnets beste.

Tilvenning

Overgang fra Nursery til Preschool

Det året barnet fyller tre begynner barnet på 
storebarnsavdelingen vår, Preschool. Vi er en liten 
barnehage og barna blir derfor godt kjent på tvers 
av avdelingene. Fra januar det året barnet skal gå 
over fra Nursery til Preschool får barnet tilbud om å 
være med på enkelte samlingsstunder (circle time) 
med avdelingen. Vi tilbyr å komme på lekebesøk og 
å ta en større del i hverdagen på Preschool, dette 
for at barna skal bli kjent og trygg på en ny avdeling 
med andre rutiner og nye voksne.



Overgang barnehage - skole

I Kongsberg International Preschool FUS har vi i 2018 15 års erfaring med å 
forberede barna til skolestart og her har skoleforberedende aktiviteter en 
naturlig plass på storebarnsavdelingen. Gjennom voksne som legger til rette 
for undring og utforsking av tall og bokstaver stimuleres barnas nysgjerrighet 
og lærelyst tidlig. Vårt skoleforberedende program er preget av lek og 
fellesskap mellom barn og barn og voksne og barn.

Skolestartergruppen har oppstart i august. Målet for denne gruppen er å leke 
seg til læring barna kan dra nytte av ved skolestart. Gjennom lek og lekende 
aktiviteter gir vi barna grunnlag for å forstå læring de presenteres for i skolen.

I skolestartergruppa vil vi presentere barna for bokstaver og tall som kan sees 
ofte og begynnende lese- og skrivetrening i forhold til barnets interesser og 
foreldrenes ønsker. Barna introduseres for addering og subtrahering etter 
kunnskapsnivå og interesse. Barna presenteres for sin nye skole ved 
besøksdager, og alle deltar i sangskattekista som er et sangprosjekt for alle 
skolestartere og førsteklasser i Kongsberg. Skolestartergruppen har et stort 
fokus på å synge sanger, fortelle historier, spille spill og delta i et godt 
fellesskap. 

20

Overgang til Kongsberg International School

Barnehagen vår ble opprinnelig etablert som en barnehage for barn som 

skulle begynne på Kongsberg International School, og derfor har vi hatt 

god og lang tradisjon for å samarbeide med nettopp denne skolen. I 

tillegg til tilbudet vi har til alle skolestarterne får barn som skal begynne 

på skolen følgende tilbud:

I løpet av året besøker vi skolen både på faste besøksdager på våren, 

men også i løpet av året for å bli kjent med lokalene som biblioteket, 

gymsalen og uteområdet. 

Skolestarterne møter studenter fra KIS under lese besøk.

Alle skolestarterne deltar på juleshow og danseshow med skolen, og 

dette gir oss en god mulighet for å bli kjent med nye skolevenner.

Preschool besøker Kongsberg International School 16. Mai og til Lucia 

da vi går i tog.



12. Kompetanseplan for personalet
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Hvem Hva Hvordan Når

Daglig leder Ledelse og 
arbeidsrett

Webinarer Månedlig

Pedagogiske
ledere

Ledelse Internt og 
eksternt – Vi 
jobber med 
lederkrav i FUS

Ledermøter, kurs 
og veiledning

Pedagogiske 
medarbeider

Prosjektarbeid 3 prosjektperioder 
gjennom året

Planleggingsdager, 
personalmøter og 
avdelingsmøter

13. Prosjektarbeid

Barns medvirkning er viktig for oss, og dette fremmer vi gjennom arbeidet 

med prosjektarbeid. Her vil barnas innspill og ideer være avgjørende for 

hvilken retning og varighet prosjektet vil ha. Med utgangspunkt i barnas 

interesser, undring, tanker eller opplevelser vil vi tilrettelegge for lek, læring og 

fellesskap gjennom prosjektet. 

Observasjon 
av barnas lek

Finne 
leketema

Innrede 
lekemiljø

Samtale med 
barna

Følge opp 
barnas ideer

Endre, justere 
og utvide

Avslutte når 
barna er klare

Evaluere med 
barna

Dokumentere 
med barna



14. Årshjul
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August

Tilvenning

Onsdag 01.08 Oppstart av nytt barnehageår

September

Tilvenning

Mandag 03.09 Plandag – barnehagen stengt

Okotober

Prosjektarbeid

Mandag 08.10 Dugnad

November

Prosjektarbeid

Fredag 02.11

Tirsdag 27.11

Plandag – barnehagen stengt

Julefrokost

Desember

Jul

Onsdag 05.12

Torsdag 13.12

Torsdag 13.12

Uke 52

Pepperkakebaking

Lucia lunsj

Julekonsert

Juleferie – barnehagen stengt

Januar

Tilvenning

Onsdag 02.01

Torsdag 03.01

Plandag – barnehagen stengt

Første dag åpen etter juleferie

Februar

Prosjektarbeid

Uke 8 Karneval

Mars

Prosjektarbeid

Danseshow

April

Påske

Torsdag 11.04

Uke 16

Tirsdag 23.04

Tirsdag 30.04

Påskefrokost

Påskeferie – barnehagen stengt

Plandag – barnehagen stengt

Dugnad

Mai

Prosjektarbeid

Onsdag 01.05

Fredag 17.05

Torsdag 30.05

Fredag 31.05

Arbeidernes fridag – barnehagen stengt

Nasjonaldagen – barnehagen stengt

Himmelfart – barnehagen stengt

Plandag – barnehagen stengt

Juni

Prosjektarbeid

10.06

12.06

Andre pinsedag – barnehagen stengt

Sommerfest og avslutning

Juli

Sommer

Uke 28, 29 og 

30

Barnehagen sommerstengt.


