


Jeg vil ha kontakt 

med: 

Epost: Telefon: 

Daglig leder dl.skolsegglia@bhg.no  406 49 908 

Fagleder ka.skolsegglia@bhg.no 406 49 908 

Smålarver smalarvene.skolsegglia@bhg.no 406 49 904 

Marihøna marihona.skolsegglia@bhg.no 406 49 903 

Tusenbein tusenbenene.skolsegglia@bhg.no 406 49 902 

Maurtua maurtua.skolsegglia@bhg.no 406 49 906 

Sommerfugl sommerfuglene.skolsegglia@bhg.no 406 49 905 

Uker til foreldresamtaler Høst Vår 

  Smålarver       Uke 4 + 5 Uke 18 

Marihøna Uke 47 + 48 Uke 21+22+23 

Tusenbein Uke 45 + 46 Uke 16 + 17 

Maurtua Uke 43 + 44 Uke 21 + 22 

Sommerfugl  Uke 41 + 42 Uke 23+24 



ma ti on to fr lø sø 

 1 Plandag 

bhg stengt 

2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

august 2017 

Velkommen til et nytt barnehageår. Vi gleder oss til å ta fatt på våre nye avdelinger. Denne kalenderen 

er felles for hele barnehagen. Den skal gi dere en innsikt over bl.a. arrangementer og planleggingsdager, 

samt gi dere et innblikk til hver avdeling. 

Vi har noen felles satsningsområder i Skolsegglia FUS barnehage. Disse er: 

 Trygg tilknytning 

 Barns lek og lekemiljø 

 Språk  

Du kan lese mer om disse i vår pedagogiske årsplan. 

Nytt år—nye muligheter 

Barnehagen har fem avdelinger. Vi har aldersinndelte grupper og hver gruppe har et 

eget hovedtema de skal jobbe med i løpet av året. 

Smålarver er 1 åringer 

Tema: Jeg er meg selv-

kroppen min. 

Personale: 

Nadja-ped leder 

Ellen-assistent 

Anita-assistent 

Marihøna er 2 åringer 

Tema: Se hva jeg kan-

bevegelse, sang og mu-

sikk 

Personale: 

Inger-ped leder 

Marie-ped leder 

Ragnhild-assistent 

Nitherziny-assistent 

Aruna-assistent 

Tusenbein er 3 åringer 

Tema: Jeg fant, jeg fant-

barnas oppdagelser. 

Personale: 

Lise-ped leder 

Kathrine--omsorgsarb. 

Ida-barne– og ungdoms-

arbeider 

Nora-assistent 

Maurtua er 4 åringer 

Tema: Vi er nysgjerrige-

natur og miljø 

Personale: 

Maiken-ped leder 

Ole Magnus-assistent 

Roongrat-barne– og 

Sommerfugl er 5 åringer 

Tema: Vi vet-verden vår 

Personale: 

Susann-ped leder 

Marit-assistent 

Pavel-lærling 

Andre ansatte 

 

Grethe-daglig leder 

Nadja-fagleder og sted-

fortreder 

Shazia-kjøkkenassistent 
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september 2017 

 

Tilvenning og overganger i barnehagen—å bli kjent! 
Det å begynne i barnehagen er noe som forandrer livet til et lite barn. Noen blir ganske fort kjent med personalet, 

de andre barna og disse nye omgivelsene. For andre kan det ta lengere tid, flere måneder å bo seg helt til. Det er 

derfor viktig å sette av god tid til tilvenningen. For de aller minste barna, på Smålarver, har vi et spesielt fokus  på 

dette. Det er derfor ikke mange voksenstyrte aktiviteter i begynnelsen av barnehageåret. Personalet er på gulvet 

sammen med barna, og vi befinner oss alltid i barnas nærhet. Her bygges grunnlaget gjennom en trygg og god til-

knytning mellom mellom barn og personal, og gryende vennskap mellom barna begynner her—i trygge rammer. 

Det kan vøre både spennende og skummelt å begynne i barnehagen og hvert enkelt barn vil ha sin egen tilvenn-

ingsmåte. Det er defor viktig for barnet, foreldrene og oss at vi har en god kommunikasjon rundt oppstart i barne-

hagen. Vi bruker en mal for tilvenning som utgangspunkt, men tilpasser oss hvert enkelt barn. 

Når barna er ferdig med året på Smålarver, går turen videre til Marihøna. Her starter det nye året med å bo seg til 

på ny avdeling. Det er nye rom og leker å utforske. Her er det også noen nye barn som skal tilvennes i gruppa, og de 

må få den tiden de trenger til å bli kjent. Vi er mye ute, og bruker mye tid på omsorg og danning av felleskapsfølel-

se med nye barn på avdelingen. Når tiden er moden for det vil vi gå over til flere tilrettelagte aktiviteter og ulike 

mestringsoppgaver. 

Etter Marihøna går turen opp til Tusenbein. Dette er kanskje den største overgangen i løpet av barnehagekarrieren. 

Vi går fra småbarn– til storebarnetasjen! Dette kan virke overveldende på noen, derfor har vi fokus på å bruke god 

tid på å bli kjent i lokalene i løpet av våren før overflyttingen. Vi legger vekt på å følge rutine og skape trygge ram-

mer. Også her vil de  tilrettelagte aktivitetene  komme når vi ser at barnegruppa er klar for det. 

Når Tusenbeinåret er over hopper vi et rom nærmere kjøkkenet, til Maurtua. Nå begynner et spennende år med 

mye utetid! Tre dager i uka tilbringes ute, enten på vår faste plass i skogen eller andre steder. Temaer og barnas 

interesser kan bestemme tursteder utenom skogen. Dette er gullåret for fysisk utvikling og skogen er verdens beste 

lekeplass. Her finner alle et nivå og utfordringer de kan mestre.  

Siste stopp i barnehagekarrieren er Sommerfugl. Nå er barna størst i barnehagen og skolestart er like rundt hjørnet. 

Det er flere spesielle arrangementer i løpet av året for skolestarterne, bl.a. Megakor på Brånås skole sammen med 

de andre skolestarterne i andre barnehager. Her får vi gjensyn med de som har begynt i 1. klasse og etter koret er 

vi i skolegården og leker sammen med dem. Vi har også CD innspilling og barnehagekonsert på Lillestrøm torg. 
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30 31 

Høstsuppe  

     

oktober 2017 

Dagsrytmen  

Hver aldersgruppe krever sitt i forhold til hvordan vi legger opp dagen. Barnehagen har et helhetlig læringssyn, 

der balanse mellom barne– og voksenstyrt aktivitet er et viktig prinsipp. Både planlagte og spontane aktiviteter 

har lik verdi. Hos oss står mestring, glede og motivasjon i sentrum når vi planlegger og gjennomfører. Små barn 

er avhengig av gode og faste rutiner, jo eldre barna blir jo mer fleksibel kan vi være på dagsrytmen vår. Husk at 

alle tider er ca tider bortsett fra frokosten. De som vil spise frokost i barnehagen burde beregne minst 15 mi-

nutter til dette. Aktivitetene i løpet av dagen vil være avhengig av månedsplan og temaer på avdelingene. 

Dagsrytme  nede 

06:45 Barnehagen åpner—vi serverer frokost på 

Smålarver 

08:30 Frokosten er slutt—lek ute/ inne 

10.00 Aktiviteter på avdelingen 

10:30 Bleieskift/ dobesøk 

11:00 Lunsj 

12:00 Soving/ hvilestund 

13:30 Bleieskift/ dobesøk 

14:00 Ettermiddagsmåltid (brød/ knekkebrød og 

frukt) 

15:00 Lek ute/ inne 

17:15 Barnehagen stenger 

 

 

Dagsrytme oppe 

06:45 Barnehagen åpner—felles frokost på kjøk-

kenet 

08:30 Frokosten er slutt—lek inne/ ute 

10:00 Aktiviteter på avdelingen  

11:00 Toalett/ bleier/ håndvask 

11:15 Samlingsstund 

11:30 Lunsj 

12:00 Hvilestund/ soving/ lek ute 

14:00 Toalett/ bleier/ håndvask 

14:30 Ettermiddagsmåltid (knekkebrød og frukt) 

15:00 Lek ute / inne 

17:15 Barnehagen stenger 
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november 2017 

 

Tradisjoner i barnehagen 
Høstsuppe: Vi lager grønnsaksuppe med barna og inviterer dere foreldre og søsken til et hyggelig måltid  

Nissefest/ nissemarsj: De som vil kommer kledt i rødt og er smånisser denne dagen. Vi går nissemarsj 

sammen i nærmiljøet. Etterpå går vi rundt juletreet og spiser nissegrøt til lunsj. Kanskje kommer nissen på 

besøk! 

Lucia: Barna som ønsker det kommer hvitkledt i barnehagen denne dagen. Sommerfuglene går Luciatog 

i hele barnehagen og synger for oss. Foreldre blir invitert til å se på, og vi serverer selvlagde lussekatter og 

pepperkaker. 

Karneval: Barn og personale på avdelingen kler seg ut og har fest og moro hele dagen. Vi spiser pølse og 

lompe til lunsj. Vi tilpasser feiringen til aldersgruppene. 

Felles aktivitetsdag: Vi lager forskjellige aktiviteter rundt i barnehagens uteområde/ nærmiljø. Barna 

går fra post til post. 

Bursdager: Vi henger ut flagget, bilde på døra, lager krone og synger bursdagssangen. Avhengig av alder 

har vi bursdagssamling. Vi serverer noe godt etter lunsj eller til ettermiddagsmaten. 

Sommerfest: Sommerfest for hele barnehagen hvor de eldste barna underholder. SU arrangerer festen.  

Tradisjoner på Sommerfugl 

CD innspilling og barnehagekonsert: Vi samarbeider med de andre private barnehagene i komunen om 

å spile inn CD med påfølgende konsert på Lillestrøm torg. 

Megakor: Sammen med 1. klassingene på Brånås skole og de andre skolestarterne i barnehagene på 

Brånåsen. Etter koret leker vi sammen i skolegården. 
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desember 2017 

Jul og påske 
I barnehagen vår legger vi vekt på at barna skal få oppleve og lære om høytidene med glede og ro. Vi vil ha god 

tid til aktivitetene, baking, julegaver og pynt. 

I adventstiden har vi fellessamlinger hver mandag på Marihøna. Her underholder Sommerfuglbarna med sang 

og annen julemoro og vi tenner adventslys. På avdelingene starer ofte juleforberedelsene i november. Vi har 

samlinger med julekalender (alle unntatt Smålarver), leger julepynt og julehemmeligheter. Sommerfuglene går 

på julegudstjeneste i Skedsmo kirke. 

Før påske lager vi påskepynt og dere foreldre blir invitert på påskefrokost. 
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januar 2018 

Årstemaer for Smålarver—Jeg er meg selv, kroppen min 

Trygg tilknytning på Smålarver skapes 

gjennom: 

 Personalet er tilgjengelig for 

barna på gulvet. 

 Personalet hjelper barna med å 

sette ord på følelsene sine. 

 Personalet er lydhøre for barna 

og skaper et omsorgsfullt miljø 

på avdelingen. 

1-åringen 

Hva en 1-åring ikke kan? 1-åringer er forbausende 

små mennesker som er i enorm utvikling over 

kort tid. De kan: 

 Kommunisere med andre gjennom kropps-

språk, gester, mimikk og blikk. 

 Bable og prøve seg på ord. Før du vet or-

det av det så kan de sette sammen flere 

ord. 

 Krype, rulle, krabbe, sitte og gå. Tester ut 

og utfordrer seg selv motorisk. 

 Smake på alt mulig. Munnen og tunga er 

det viktigste føleorganet. Gjennom det blir 

barnet kjent med omverden. 

 Barnet er et sosialt vesen, og liker å leke 

det samme i flokk. 

Lek 

1—åringen sin lek er fysisk og 

sosial. Barna kommuniserer med 

hverandre gjennom kroppen og 

ved imitasjon av hverandre. Hu-

mor, glede og utforsking preger 

hverdagen deres. Dette kaller vi 

for toddlerlek, eller tumlelek. 

Etter hvert som barna utvikler seg 

og erfarer mer vil de klare å gi en 

gjenstand en annen hensikt. En 

kloss kan bli en bil, eller en kaste-

ring kan bli et armbånd. Dette 

kalles symbollek. Tidlig i dette 

stadiet ser vi at barna kan leke 

det samme, men ved siden av 

hverandre uten så mye kommuni-

kasjon seg i mellom. Dette heter 

paralellek. 

Vi legger til rette for ulik lek etter 

barnas interesser. 

Les mer om lek i vår pedagogiske 

årsplan 

Språk 

Språket til en 1-åring er først og fremst non verbalt—uten ord. De bruker gester og imita-

sjon for å gjøre seg forstått, både til hverandre og til de voksne rundt seg. Spennet i språk-

utvikling er stort, og alle lærer i eget tempo. Det er viktig å legge til rette for den enkeltes 

utvikling. Sang og musikk er viktig for språkutviklingen, og barnet «smaker» ofte lenge på 

språket før de første ordene kommer.  

Temaarbeid 

Som årstemaet antyder vil vi bli kjent 

med kroppen. Etter nyttår vil vi også 

jobbe med litteratur i form av bilde-

bok og fortelling. Vi bruker bilder, 

sanger, rim, bøker, figurer og daglig 

samhandling som verktøy. 
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 Årstemaer for Marihøna  - Se hva jeg kan, bevegelse, sang og 

musikk. 

Trygg tilknytning på Marihøna skapes gjen-
nom: 

 Personalet er tilgjengelig og lydhøre 
for barna 

 Gruppetilhørighet. Barna føler seg 
som en del av gruppa. 

 Positivt miljø på avdelingen. Persona-
let er modeller for god sosial om-
gang. 

Lek 

På Marihøna ser vi mye fin lekutvik-
ling. Hovedaktiviteten er lek der bar-
na gjør det samme med mye latter 
og god kommunikasjon. Denne lek-
typen kalles toddlerlek, og er spesiell 
for denne aldersgruppen. Vi ser også 
at mange liker  bygglek. Bygge opp, 
og ikke minst rive ned. Rolleleken er 
i startgropa, og det blir laget mye 
mat i kjøkkenkroken. Språklek er 
også noe barna har stor  glede av 
med sang, rim og regler. Vi legger 
vekt på å tilrettelegge i form av å 
dele gruppa, bruke alle rom og tilby 
lekematriell som følger opp barnas 
interesser og utvikling. Les mer om 
lek i vår pedagogiske årsplanplan. 

Temaarbeid 

Årstemaet vårt er bevegelse, sang og mu-
sikk. Vi vil ta utgangspunkt i historien om 
Dyrene i Hakkebakkeskogen, og bruke både 
fortelling, sang, musikk, lek og bevegelse i 
dette arbeidet. 

 Utdrag av fortellingen lages til fortel-
lerbokser med figurer og utstyr. 

 Lekematriell som passer til fortelling-
ene. 

 Bilder fra fortellingen henges på veg-
gen.  

 Vi bruker sanger og musikk fra boka. 

 Høytlesining 
 
I tillegg følger vi alltid barnas interesser, og 
vil tilpasse små temaer etter dette. 
På turdager vil i utvide horisonten vår og 
bl.a. bruke skogen mer og mer. 

2-åringen 

I andre leveår går barna gjennom en 
rivende utvikling. Det som er mest 
synlig er hvor mye språket utvikler 
seg og vi har mest fokus på: 

 Medvirkning. Barna kan gi 
klarere uttrykk for sine ønsker 
og behov.  

 Hjelpe til , f.eks. dekke bordet, 
hjelpe hverandre i gardero-
ben. 

 Sosialt liv. 2-åringen er et sosi-
alt innrettet menneske. Vi 
jobber mye med fellesskap, 
vennskap og gruppetilhø-
righet. 

 Noen slutter med bleie dette 
året. Vi legger til rette for en 
positiv potte/do trening. 

Språk 
Det kommer stadig nye ord, og vi kan ofte høre at barna snapper opp ord fra 
omgivelsene og gjentar, øver og prøver de ut. Slik lærer man språk, i sosiale om-
givelser med gode modeller. De fleste er i overgang fra å bruke tegn og lyder til 
å bruke ord og setninger. Normalutviklingen er vid, og alle følger sitt eget tem-
po. Denne overgangen kan by på litt frustrasjon. Personalet er nær barna og 
hjelper med kommunikasjonen. 
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mars 2018 

Årstemaer for Tusenbein—Jeg fant, jeg fant, jeg undrer 

og spør. 
Trygg tilknytning på Tusenbein ska-
pes  gjennom: 

 Personalet er tilstede og lyd-
høre for barna 

 Vi bruker god tid på å bli 
kjent med ny avdeling, eta-
sje, uteområde, barn og 
voksne 

 Vi jobber med gruppetilhø-
righet, relasjoner og venn-
skap 

Lek 
Dette året er leken i full utvikling og det er 
viktig å legge til rette for et godt lekemiljø. Vi 
ser at rolleleken stadig får nye elementer og 
at flere av barna er med.  
 
Det et også mye konstruksjonslek, både med 
små og store klosser. Barna kan bygge med 
hva som helst, og hvis de får holde på kan de 
lage de mest fantasifulle konstruksjoner. 
 
Barna er også veldig glad i språklek gjennom 
sang, rim og regler. 
 
Les mer om lek i vår pedagogiske årsplan! 

Temaarbeid 
Identitetsutviklingen i denne alderen 
er viktig. Barna stiller mange spørs-
mål og ut fra de kan vi få god forstå-
else av hva barna er opptatt av—noe 
som vi legger vekt på i små temaer. 
Årets tema blir dyr.  
Vi tar i bruk eventyret 
«Geitekillingen som kunne telle til 
10» og «Elefantus på sirkus». Begge 
eventyrene omhandler vennskap og 
fellesskap—noe som barnehagen vår 
legger stor vekt på. Vi kommer til å 
lese bøkene, bruke bilder til fortel-
lingen, sanger og regler. 
Når barna stiller spørsmål og viser 
interesse tar vi fram faktakunnskap 
om dyrene. 

3-åringen 
En treåring er i utvikling på alle områ-
der! De kan blant annet: 

 Hoppe, klatre og løpe 

 Sykle på trehjulssykkel 

 Holde balanser på et ben 

 Sortere etter form og farge  

 Leke begynnende rollelek 

 Forstå flere og flere ting 

 Ta enkle avgjørelser selv 
 
3-åringen har stort behov for å være i 
fysisk aktivitet. Med kroppen som ut-
gangspunkt ønsker vi at barna skal opp-
leve, leke, lære og skape. 
Vi legger  til rette ved å være mye ute i 
variert miljø—både på lekeplassen og 
ute i skogen.  
Barna får da brukt sin kreativitet, nys-
gjerrighet og forskerevne. 

Språk 
Språket er i en rivende utvikling dette året. Vi ser at barna får nye ord og nye begreper 
hele tiden, og at setningsoppbyggingen blir mer og mer avansert. Kommunikasjonen 
går mer og mer over i verbalspråket, både barna imellom  og til de voksne. Vi kan se at 
de blir mer  bevisst på de ordene som blir sagt, og de hermer gjerne for å finne riktige 
lyder. Kommunikasjonen blir lettere, de kan forklare hva de vil og mener, og de kan 
også ta i mot enkle forklaringer og beskjeder. 
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Årstemaer for Maurtua—Vi er nysgjerrige, natur og miljø 
Trygg tilknytning på 

Maurtua skapes gjennom: 

 Tilstedeværende og 

engasjerte voksne i 

alle samspill 

 Gruppetilhørighet, vi 

jobber med sosial 

utvikling og vennskap 

mellom barn – barn 

og personale – barn. 

 Fokus på tydelige 

rammer og forutsig-

barhet for barna, 

både på avdeling og i 

skogen.  

4-åringen 

4-åringen er stor og selvstendig, de har behov for å bli 

sett og hørt. De trenger å få vise hva de kan, og mange 

snakker gjerne uoppfordret i ett sett. De er gode på lek 

og har lært turtaking. De er empatiske og hjelper gjerne 

vennene sine. Hvis en slår seg ser vi ofte mange bekym-

rede fjes rundt med trøstende ord og klapp på ryggen. 

De er sosiale, men trenger også tid for seg selv. 4-

åringen er i fantasiens gullalder., og er kreative både i og 

utenfor lek. De er nysgjerrige og lærevillige, og utforsker-

trangen er stor. 

Den grovmotoriske utviklingen er nå ganske stødig, og 

finmotorikken begynner å falle på plass. Kroppen er halv-

veis ferdig utviklet og hjernen er 90% ferdig utviklet. 

Musklene utvikler seg fortsatt, noe som gjør at 4-åringen 

spesielt trenger en del hvile. 

Tema arbeid 

Som frilufts avdeling har vi fokus på temaer knyttet opp mot natur 
og friluftsliv. Vi jobber hele året med naturen rundt oss og end-
ringene både vær og vind skaper. Vi har mye fokus på hva man 
gjør og ikke gjør når man er ute i naturen der dyr og vilt ferdes 
fritt etter vi går for dagen.  Barns utforskertrang er utgangspunk-
tet for mye av vårt pedagogiske arbeid. Interessen for mer kunn-
skap, nye erfaringer og nye teknikker er grunnlaget for glede, 
undring, læring og så mye mer. kroppen er i evig bevegelse og nye 
sanseinntrykk skaper både nye variasjoner og utfordringer, hvor 
resultatet er at ingen dag er lik og gir oss følelsen av skogen opp-
leves som et nytt og spennende sted hver gang man er der.  

Lek 

På Maurtua er uteleken i førersetet 

og barna er gode på samarbeid og 

problemløsing. Rollelek, regellek og 

konstruksjonslek er favorittene og 

lekutviklingen blomstrer. Vi har frilek 

på agendaen hver dag, med fokus på 

hvordan personalet kan følge opp og 

hjelpe barna å utvikle leken på egne 

premisser. På denne måten legger vi 

til rette for at barna skal kunne lære 

og mestre i eget tempo i forhold til 

sine egne forutsetninger. 

Les mer om lek i vår pedagogiske 

årsplan. 

Språk 

Barna på Maurtua bruker språket aktivt i hverdagen. De 

har god hukommelse og god formidlingsevne. Både i og 

utenfor leken observerer vi gode samtaler. Barna bruker 

fantasien og kan finne på fantastiske historier. Vi ser nå en 

god sammenheng mellom verbalspråket og kroppssprå-

ket. 

Personalet er aktive og gode språkmodeller. Vi er lydhøre 

ovenfor deres ønsker og behov. Vi har samtaler med bar-

na og bruker språkposer og følelseskort i samlingsstund. 



ma ti on to fr lø sø 

 1 Arbeider-

nes dag 

2 3 4 5 6 

7 8 9 10 Kristi 

himmelfart 

11 12 13 
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lovsdag 

18 Plandag 

bhg stengt 

19 Pinse– 

aften 

20 Første 

pinsedag 

21 Andre 

pinsedag 

22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

mai 2018 

Årstema for Sommerfugl—Vi vet, verden vår. 
Trygg tilknytning på Sommerfugl skapes gjen-

nom: 

 Personalet er positive rollemodeller, til 

stede og lydhøre for barna. 

 Vi jobber aktivt med konfliktløsing. 

 Vi snakker om å vise respekt for ulikhe-

ter, hvordan behandle hverandre i 

vennskap, sette ord på følelser, inklu-

dere m.m. 

5-6 åringen 

Dette er et år med mange spørsmål! Hvor-

for/ hvordan er ord som brukes hele tiden. 

Barna vil vite fakta om ting rundt seg, om 

samfunnet, verden og alt det de ser og hører 

om. De er rett og slett kunnskapstørste og vil 

lære. Vi har fokus på dette: 

 Medbestemmelse; barna skal ha på-

virkning på sin egen hverdag. 

 Ansvarsoppgaver; ulike praktiske 

oppgaver så barna føler at vi vet at de 

er store! 

 Selvstendighet; vi jobber med selvbil-

de, selvhevdelse og mestring. Øver på 

å ta i mor beskjed, holde orden, lytte, 

vente på tur og mye annet. 

Fysisk sett er barna inne i en vekstperiode. 

De kan plutselig virke litt klønete kroppslig. 

De har aktiv fantasi, og noen kan ha vansker 

med å skille mellom fantasi og virkelighet. 

Lek 

Frem til nå har barna vært 

gjennom en stor utvikling lek-

messig. De har tilegnet seg 

kunnskaper og erfaringer om 

verden rundt seg gjennom 

leken. På dette stadiet er bar-

na på et avansert nivå i rollele-

ken. De kan gå inn i dyp lek, 

som kan vare over flere dager 

og til og med uker. Her er bar-

na i flytsone og glemmer tid, 

sted og omgivelsene rundt. 

Regelleken er for alvor i gang. 

Det er nytt, spennende og 

morsomt og noen i denne al-

deren har stor rettferdighets-

sans i forhold til reglene. 

Les mer om lek i vår pedago-

giske årsplan. 

Temaarbeid 

På Sommerfugl tar vi utgangspunkt i barnas 

egne ønsker og tanker. Vi bruker bl.a.  Samta-

ler, litteratur, bilder, internett og nærmiljøet 

for å gi barna et innblikk i samfunnet de lever 

i. 

Gjennom det siste året vil det skje spennende 

ting som er forbeholdt Sommerfuglbarna. Vi 

kan nevne Megakor, CD innspilling og ansvar 

for adventsstund og Luciatog. 

Språk 

På Sommerfuglene brukes språket aktivt hele dagen. Vi legger til rette for samtaler, bruk av litteratur og fortellinger. På avde-

lingen tilbyr vi barna materiell som er tilpasset språkutviklingen, både muntlig og skriftlig. Vi ser at språket gjennomsyrer da-

gen og er viktig i alle situasjoner. Noen begynner å felle tenner. Dette kan gjøre enkelte ord og lyder vanskelig å uttale i en 

periode. 



ma ti on to fr lø sø 
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juni 2018 

Overflytting til ny avdeling—overgang fra barnehagen til skolen 

I august er den store flyttedagen i barnahgen. Denne dagen bytter barnegruppa og personalet avdeling. Vi får nye 

lokaler tilpasset alderen. Vi starter overflyttingen allerede tidlig på våren. Da er vi på besøk i de nye lokalene og 

leker, slik at barna skal være kjent med rommene før vi flytter for alvor. 

For noen er det en større overgang som venter. Sommerfuglene går fra barnehagen til skolen. I sommerfuglåret har 

barna spesielle arrangementer som markerer at de er eldst i barnehagen. De har ansvar for å lede adventssamlinge-

ne, luciatoget og underholdningen på sommerfesten. Utenfor barnehagen har de megakor på Brånås skole sammen 

med de andre skolestarterne i distriktet. Etter koret leker vi ute i skolegården. Vi har også CD innspilling og konsert 

på Lillestrøm torg sammen med de andre private barnehagene i kommunen. 

I løpet av barnehagekarrieren legger vi stor vekt på å jobbe med trygghet, identitet og sosial kompetanse. Dette ser 

vi som det viktigste grunnlaget når barna skal over i skolen og videre i livet. God selvfølelese og vennekompetanse 

er viktige stikkord her. Dette arbeidet starter den dagen barnet ditt begynner hos oss. Vennskap danner grunnlaget 

for sosial kompetanse, som igjen er med på å gi trygghet ved skolestart. 

Selvstendighet er et annet viktig nøkkelord. Gjennom hele barnehagetiden jobber vi selvstendighet tilpasset barnas 

alder og nivå. Med selvstendighet mener vi både mentale og fysiske ferdigheter. Mentalt jobber vi med identitet, 

trygghet, medvirkning, selvhevdelse og egenledelse. Å kunne påvirke sin egen hverdag, og oppleve at de man me-

ner og tenker har verdi for andre, bygger både selvfølelse, selvtillit og selvstendighet. Når vi sier fysisk selvstendig-

het mener vi ting som; å hjelpe til med praktiske gjøremål, tørke seg på do, kle på– og av seg selv m.m. 

På skolen blir barna introdusert for tallenes og bokstavenes verden. Grunnlaget for disse ferdighetene legges i bar-

nehagealder. ABC—123 er et av våre satsningsområder siste året i barnehagen. Vi vil forberede barna så godt vi kan 

ved å gi mange og varierte erfaringer som forbereder. Hva er egentlig alfabetet? Hva er forskjellen på bokstavlyd og 

bokstavnavn? Vi gir mange erfaringer med tallrekken og andre matematiske begreper. Dette arbeidet starter når 

barna selv viser interesse for det og er derfor ikke begrenset til Sommerfuglavdelingen, men her har vi et spesielt 

fokus på det. Gjennom hele barnehagetiden jobber vi med fortellinger og barns fortellerkompetanse. Å ha mange 

og gode erfaringer med dette er viktig for senere tekstforståelse når barna lærer å lese selv.  
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Sommerbarnehage 
Sommertid er ferietid for både barna og personalet. På sommeren organiserer vi oss annerledes enn resten av 

året. Personalet tar ut sin ferie, og når barnegruppene blir mindre slår vi sammen flere avdelinger. Enten er de 

oppe/ nede samlet i hver sin gruppe, eller så er hele huset samlet i en gruppe. Dette avhenger av antallet barn 

som er her. 

Hovedregelen er at alle barn må ta ut tre ukers sammenhengende ferie mellom 20/6—20/8. Til sammen må 

man ta ut fire uker ferie i løpet av året. Barna på Sommerfugl må ha tatt ut alle ukene innen 1.8. 

Vi følger vanlig dagsrytme og lager en aktivitetsoversikt fra uke til uke basert på den pedagogiske årsplanen og 

barnas behov. 


