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VELKOMMEN TIL MOAN BARNEHAGE 

 

Et nytt og spennende barnehageår er begynt, og vi ønsker alle velkommen til et 

innholdsrikt år. 

Moan barnehage eies og drives av Balsfjord kommune. Alle barnehagene i Balsfjord 

har en felles visjon: «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE». 

Barnehagene er pålagt å utarbeide en årsplan ifølge lov om barnehager. Årsplanen 

skal gi informasjon om barnehagen, og en oversikt over den pedagogiske 

virksomheten gjennom hele året.  Årsplanen er også et viktig arbeidsdokument for 

personalet. 

Moan barnehage har utarbeidet en virksomhetsplan og en årsplan. Årsplanen gir et 

innblikk i barnehagehverdagen samt en oversikt over hvilke satsningsområder vi 

jobber ut fra dette barnehageåret. I årsplanen er det også et årshjul som blant annet 

viser tradisjoner og fastsatte aktiviteter. I tillegg finner dere her en oversikt over 

planleggingsdager og litt praktisk informasjon. I virksomhetsplanen er det en oversikt 

over vår visjon og vårt pedagogiske grunnsyn. Vår virksomhetsplan gir en mer 

generell oversikt over vårt pedagogiske arbeid og er en langsiktig plan.  

Moan Barnehage ble åpnet i februar 2016 og er en egen enhet med 96 plasser og 6 
pedagogisk lederstillinger, 2 barnehagelærerstillinger, 8 assistentstillinger, 1 
enhetsleder og 1 assisterende styrer i 50%, samt renholder. 

Barnehagen har 4 avdelinger, to småbarnsavdelinger for barn fra 0-3 år (grønn og 
gul), og to avdelinger for barn fra 3-6 år (blå og oransje).   

 

I tillegg til en flott utelekeplass har barnehagen kort avstand til skog, ulike typer 
idrettsanlegg, Storsteinnes skole og Trollskogen barnehage.  

 

Vi ønsker et tett samarbeid med dere foreldre, det er viktig for å gjøre hverdagen god 
for barna. Sammen skal vi ha fokus på å forstå og handle ut i fra barnas beste.  

Moan barnehage skal være en trygg og god barnehage for alle barna. 

Vi ønsker alle et flott barnehageår, med mye humor og glede i en hverdag full av 

omsorg, lek og læring. 
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Barnegruppe: Høsten 2017 har vi 67 barn i alderen 1-6 år: 

 

 

Blå avd. Oransje avd. Grønn avd. Gul avd. 

Født 2012: 10 barn Født 2014: 20 
barn 

Født 2015: 6 barn Født 2015: 3 barn 

Født 2013: 15 barn  Født 2016: 6 barn Født 2016: 7 barn 

 

 

Personalgruppe: 

Enhetsleder: Trine Guttormsen 

Ass.styrer: Margareth Åseng 

 

Blå avdeling Oransje avdeling Gul avdeling Grønn avdeling 

Pedagogisk leder: 

Kjersti Nordhaug 

Tone Opgård 

 

 

 

 

Assistenter: 

Marita Stenvoll 

Liss Mari Sørensen 

 

 

 

 

Pedagogisk leder: 

Ann Elin Steen 

Hanne W. Olsen 

 

 

 

 

Assistenter: 

Ina Vangen 

Wanja Lieng 

Liss Eva Tobiassen 

Grethe Fagerheim 

Rita Tråsdahl 

Pedagogisk leder: 

Cathrin J. Soini 

 

Barnehagelærer: 

Margareth Åseng 

 

 

Assistenter: 

May-Britt Nilsen 

Åse M.Storbakk 

Lillian T Larsen 

Wanja Lieng 

 

 

Pedagogisk leder: 

Therese Henriksen 

 

Barnehagelærer: 

Sigrid Larsen 

 

 

Assistenter: 

Ellen Biribakken 

Maj-Helene F.Lunde  

Bente Jensen 

Wanja Lieng 

Renholder: Bualee Singhad 

Vaktmester: Trond Fagerli 

  

Noen endringer kan forekomme i løpet av året.  
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KONTAKTINFORMASJON – MOAN BARNEHAGE 

 

 

Åpningstid er fra kl.06.50 til 16.30 

 
Adresse:             Moanveien 2, 9050 Storsteinnes 

 

 

Telefon:         Kontoret – Enhetsleder:      77 72 20 75 

                            Kontoret – Ass.styrer:         77 72 20 71 

    

Grønn avdeling:  941 34256 / 77 72 20 76 

Gul avdeling:                     952 09 907 / 77 72 20 76 

           Orange avdeling:            941 36 504 / 77 72 20 72 

           Blå avdeling:                     976 70 149 / 77 72 20 72 

                          

 

E-post:                Enhetsleder:  trine.guttormsen@balsfjord.kommune.no   

                            Ass.styrer:      margareth.åseng@balsfjord.kommune.no 

 Hjemmeside: http://www.balsfjord.kommune.no 

 

Dere kan ringe eller sende en SMS til avdelingen dersom barnet er sykt, tar fri eller 

noen andre enn foreldrene skal hente det. Det er spesielt viktig at vi får beskjed når 

barnet er syk eller tar fri, med tanke på personalbehov / vikarbruk i forhold til antall 

barn. Vi leser alltid meldingene, men svarer ikke med mindre det er et spørsmål i 

meldingen.  

mailto:trine.guttormsen@balsfjord.kommune.no
mailto:margareth.åseng@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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DAGSRYTMEN 

Dagsrytmen i barnehagen består av ulike rutinesituasjoner, som danner en ramme 

for barnas hverdag. Den har som mål å gi barna trygghet og forutsigbarhet. Det er 

her grunnlaget for gode relasjoner og samspill bygges, både mellom voksen-barn og 

barn-barn. 

Jo mindre barna er, jo viktigere er hverdagslæringen knyttet til stell og omsorg, og 

også for de eldste barna i barnehagen er omsorgen av stor verdi for deres 

opplevelse av trygghet i hverdagen. Det hverdagslige livet er et viktig område for små 

barns lek og læring. De erfaringene som barna er med på gjennom f. eks måltid, 

påkledning og rydding, bidrar til utvikling og læring. Barna mestrer gjennom dette 

stadig nye ferdigheter. 

Kjernetiden i barnehagen er fra kl.9.00-14.00. Vi ønsker at barna i utgangspunktet er 

tilstede i kjernetiden. I denne tida gjennomføres planlagte og spontane aktiviteter og i 

tillegg kan det hende at vi drar på spontane turer. Hvis barna leveres eller hentes i 

kjernetiden, må vi få beskjed, ellers kan dere risikere at vi ikke er i barnehagen når 

dere kommer. Det er også av stor betydning for barnets trivsel og trygghet å få med 

seg starten på dagen. 
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I tråd med resten av planleggingen, vil dagsrytmen være fleksibel, og klokkeslettene 

er ca. tider. Vi har valgt å ha en dagsplan som et hjelpemiddel for å ivareta barnas 

behov.  

 

Dagsrytme for blå og oransje 
avdeling 

 

Dagsrytme for gul og grønn avdeling 

6.50    - Barnehagen åpner  

             God Morgen  

           - Lek 

           - Frokost (matpakke) 

 

6.50    - Barnehagen åpner   

              God Morgen 

            - Lek 

            - Frokost (matpakke) 

9.00    Kjernetid starter 

 Samlingsstund 

 Frukt 

 Planlagte aktiviteter 

 Lek ute/inne 

9.00    Kjernetid starter 

 Samlingsstund 

 Frukt 

 Planlagte aktiviteter 

 Lek ute/inne   
       

10.30/11.00   - Lunsj  

 

11.00    - Lunsj  

12.00   - Lek ute/inne 

 

11.30    - Stelling/legging 

             - Lek for de som ikke sover 

 

14.00   - Matpakkemåltid og frukt               14.00     - Matpakkemåltid og frukt                

  

14.30    - Lek inne/ute 

 

14.30    - Lek inne/ute 

16.30    - Barnehagen stenger 

               Takk for i dag  

16.30    - Barnehagen stenger 

               Takk for i dag  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh-9TbjJ3WAhVpYpoKHX3CCLQQjRwIBw&url=http://itryggehender.no/&psig=AFQjCNFl_FURZSH9EN0iIIDe6I17LBkXUA&ust=1505217920739417
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HVERDAGEN I BARNEHAGEN 

 

Det er mye læring og utvikling i alle deler av hverdagen i barnehagen. Det er derfor 

viktig å være oppmerksom på at det pedagogiske arbeidet i barnehagen er med oss 

gjennom hele hverdagen. Generelt gjelder det for eksempel at vi arbeider med språk 

og sosial kompetanse i ALT vi gjør i barnehagen. Dette kan være vanskelig å 

synliggjøre og fordrer at personalet har høy bevissthet gjennom hele hverdagen i 

barnehagen. Nedenfor ønsker vi å synliggjøre noen av våre mål og tanker for 

hverdagens små og store gjøremål. 

Ankomst om morgenen 

 

Mål: 

 Barn og foreldre føler seg godt mottatt, slik at de opplever en god overgang 
og en trygg og god start på dagen. 

 

Vi vektlegger: 

 At beskjeder mellom foreldre og barnehage blir gitt på en god måte og at de 
følges opp. 

 At barn som synes overgangen er vanskelig, får god oppfølging av 
personalet.  
 

 

Måltid 

 

Mål: 

 Barna får tilfredsstilt sine behov for mat og drikke gjennom dagen. 

 Måltidene er preget av ro og en hyggelig atmosfære. 

 Barna skal lære seg gode vaner rundt måltidet. 

 Barna skal få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til 
god helse. 

Vi vektlegger: 

 At barna skal få et næringsrikt, variert og sunt kosthold i tråd med 
anbefalinger fra Helsedirektoratet. Vi ønsker at også medbrakt mat skal 
være sunn og næringsrik. 

 At barna skal sitte fint ved bordet og lære god bordskikk og hygiene. 

 Barna oppfordres til selvstendighet og får øve seg på å smøre maten selv, 
be om at andre sender det de trenger osv. 
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 Måltidet er en gylden anledning til gode samtaler og språkstimulering. 

 Vi venter på hverandre og sitter ved bordet til de fleste er ferdig med å 
spise. 

 Barna dekker av bordet etter seg. 

 At barna skal medvirke i matlaging når vi har varmmat. 

 

Lek inne og ute  

 

Mål: 

 Lek er et mål i seg selv og skal være lystbetont og gøy. 

 Alle skal ha noen å leke med og oppleve at de har venner i barnehagen. 

 Barna blir vant til å være ute i all slags vær og blir glad i å være ute. 

 Barna får brukt hele kroppen i allsidige grovmotoriske og finmotoriske 
aktiviteter. 

 Leken skal være en arena for utvikling og læring, og for sosial og språklig 
samhandling.  

 

Vi vektlegger: 

 At personalet skal være tilgjengelig og tilstede der barn leker. 

 Personalet er deltakende i leken når en vurderer at det er behov for eller 
ønske om det. 

 Barna får hjelp og støtte til å utvide sitt lekerepertoar og til å få venner.  

 Barna skal få individuell oppfølging, blant annet ved at personalet 
oppmuntrer til og støtter dem i å prøve nye ting. 

 Barna oppfordres til å dele på lekene, venter på tur og inkludere hverandre i 
leken. 

 

 

Samlingsstund 

 

Mål:  

 Samlingsstunden skal gi gode fellesskapsopplevelser preget av samtale, 
sang, fortellinger, leker, læring m.m. 

 

Vi vektlegger: 

 At barna får trening i å delta i fellesskapet, være i fokus, sitte i ro, rekke opp 
hånda, ta ordet, vente på tur m.m. 

 At samlingsstunden skal være preget av spenning og glede slik at det blir en 
lystbetont aktivitet. 

 At samlingsstunden skal legge til rette for læring og utvikling. 
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Av- og påkledning 

 

Mål: 

 Barna får trening i selvstendighet og mestring ved av- og påkledning. 
 

Vi vektlegger: 

 At barna (til en viss grad) får være med på å vurdere hva slags klær og 
fottøy som er egnet for de gjeldende værforholdene. 

 At barna oppfordres til å rydde klær og sko på rett plass.  

 Språket brukes aktivt for å styrke begrepsutviklingen, blant annet ved å 
benevne klær, kroppsdeler, høyre og venstre m.m. 
 

 

 

Turer 

 

Mål: 

 Barna får varierte og gode opplevelser i naturen og nærmiljøet. 

 Videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og 
fysiske egenskaper. 
 

Vi vektlegger: 

 At barna blir forberedt på hvor vi skal og hva som er planen for turen. 

 At turen utnyttes som læringsarena der voksne og barn snakker om det de 
ser og opplever på turen. De voksne er nysgjerrige, utforskende og 
undrende sammen med barna. 

 Barns medvirkning i planlegginga av turen, under og etter turen. 
 

 

Hvile 

Mål: 

 Barna skal få mulighet til hvile i løpet av barnehagedagen. 

Vi vektlegger: 

 Se det enkelte barns behov for å hvile, og legge til rette for ulike måter å 
hvile på.  
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Avslutning av dagen 

 

Mål: 

 Å skape en god overgang mellom barnehage og hjem. 
 

Vi vektlegger: 

 At personalet hjelper barna å fortelle foreldrene hva de har gjort i 
barnehagen. Dette er med på å danne grunnlag for videre samtale om 
barnehagedagen hjemme. 

 En god dialog mellom personalet og foreldrene er med på å gjøre barna 
trygge og gjøre overgangen god for alle parter. 
 

 

 

 

 

PLANLEGGINGSDAGER 

Barnehageåret 2017/18 har vi følgende planleggingsdager: 

15. august   Planleggingsdag 

16. august            Planleggingsdag 

01.november  Planleggingsdag / fagdag i forbindelse med prosjektet 

18.mai  Planleggingsdag 

5 og siste planleggingsdag ikke satt da den skal brukes til en felles kursdag. 
Nærmere informasjon om dato kommer i god tid før. 

 

Barnehagen er stengt for barna disse dagene.  

På planleggingsdager jobber personalet med pedagogiske planer, dokumentasjon, 

evalueringer, faglig påfyll/kurs, HMS, organisering og tilrettelegging for videre 

pedagogisk arbeid. 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKxou5jJ3WAhUwb5oKHTJcCGkQjRwIBw&url=https://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId%3D8104496&psig=AFQjCNFl_FURZSH9EN0iIIDe6I17LBkXUA&ust=1505217920739417
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BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDE 

 

I år er satsingsområdet i Moan barnehage livsmestring og helse. Gjennom 

implementering av ny rammeplan og fokus på fagområdene skal barna oppnå 

livsmestring hver dag. IKT blir vårt arbeidsverktøy til å innhente kunnskap, 

informasjon og dokumentere sammen med barna. Hovedfokuset er på å styrke 

personalets kompetanse om livsmestring, helse og IKT. 

 

I august 2017 kom den nye rammeplanen for barnehagene, og det er mye nytt som 

skal implementeres i hverdagen. Vi har fordelt rammeplanens 7 fagområder på de 

ulike månedene gjennom året og vil ha fokus på livsmestring og helse i forhold til det 

aktuelle fagområdet for hver måned. Vi må likevel presisere at fagområdene ikke kan 

sees på som helt atskilt, de vil alle følge oss gjennom hele året. Arbeidet vil tilpasses 

barnas alder, interesser og øvrige forutsetninger. Ved å bruke ett fagområde hver 

måned forplikter vi alle ansatte å engasjere seg i implementeringen og får arbeidet 

godt med rammeplanen.  

I Moan barnehage definerer vi livsmestring og helse som å bli sett på som 

selvstendig individ, kunne samtale om egne og andres følelser, få mulighet til å 

påvirke sin egen hverdag og gjennom aktiv deltakelse utvikle et positivt selvbilde. Det 

er viktig å få erfare motgang og håndtere utfordringer, fra å trenge voksen støtte og til 

å kunne mestre dette alene. Vi ønsker å legge til rette for at barna daglig skal 

oppleve mestringsglede, selvstendighet og noe å glede seg over. Det fysiske miljøet 

med varierte aktiviteter, godt kosthold og nok hvile blir viktig i hverdagen. Vi skal ha 

økt fokus på mat, varmmaten skal lages mer fra grunnen av og barna skal få delta i 

matlagingsprosessen. 

 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibnv32jZ3WAhXJK5oKHTNgDdwQjRwIBw&url=http://www.randabergskolen.no/harestad/&psig=AFQjCNFxBdkuxdJ8Cmc-CF9SAN-V-VvE1w&ust=1505218363854715
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Som nevnt tidligere er fagområdene grunnlaget for det vi gjør i barnehagen, men i 

fordelingen under viser det hvilket vi har hovedfokus på i den aktuelle måneden. 

 

September     Kropp, bevegelse, mat og helse 

Oktober          Etikk, religion og filosofi 

November      Natur, miljø og teknologi  

Januar            Antall, rom og form 

Februar          Kommunikasjon, språk og tekst 

Mars                Kunst, kultur og kreativitet 

April                Kunst, kultur og kreativitet 

Mai                 Nærmiljø og samfunn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6tsbzj53WAhWEFZoKHS3nCMgQjRwIBw&url=http://hddfhm.com/clip-art/preschool-children-clipart.html&psig=AFQjCNEyrwAedLXkW7Z9wGQ2I0I2ztclNw&ust=1505218981343302
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BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS - IKT 

 

IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi og er et begrep som ofte 

brukes i barnehagesammenheng. Herunder kommer digitale verktøy som for 

eksempel PC, mobiltelefon, nettbrett, kopimaskin, skanner, fotoapparat, digitalt 

mikroskop og projektor.  

 

Barna lever i et mer digitalisert samfunn enn tidligere, og i den nye rammeplanen 

stilles det krav til at barnehagene skal følge denne utviklingen. Barnehagens digitale 

praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ulike digitale verktøy skal 

dermed være med på å støtte opp om barnas læreprosesser og bidra til et rikt og 

allsidig læringsmiljø for alle barn.  

 

Vi dokumenterer livet i barnehagen slik at foreldre/foresatte kan få innblikk i 

hverdagen. Dette barnehageåret ønsker vi i større grad å bruke IKT som 

hjelpemiddel for pedagogisk dokumentasjon.  På denne måten ønsker vi å legge til 

rette for læring, utvikling og refleksjon hos både barn og voksne. 

 

Bruken av IKT i barnehagen vil variere mellom avdelingene og ut fra barnas ulike 

utviklingsnivå, og dermed vil det være en naturlig progresjon ettersom de blir eldre. 

Samtidig er det også viktig at digitale verktøy ikke dominerer som arbeidsmåte, og vi 

fokuserer på at digitale verktøy skal brukes i kreative og skapende aktiviteter. 
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PRAKTISK INFORMASJON 

Fødselsdager Bursdagsfeiring i barnehagen vil foregå ved at avdelingen 
flagger for barnet, og har en samling der barnet er midtpunkt. 
Vi synger bursdagssang og feiringen markeres med frukt, 
hvor barnet får velge ut fra en fruktmeny.  

 

Vi ønsker ikke at bursdagsinvitasjoner leveres ut i 
barnehagen. Det er veldig trist for barn som ikke får 
invitasjon når dette leveres i barnehagen. Barna ser gjerne 
oppi sin egen sekk i løpet av dagen, og vi ønsker derfor at 
invitasjoner ikke legges i hylla eller at det ”stille og skjult” 
legges oppi sekkene. Personalet oppfordrer til at man er 
bevisste ved invitasjoner til bursdagsfeiringer da dette er noe 
barna er veldig opptatte av og snakker mye om i 
barnehagen. Viktig at man ikke glemmer/utelukker noen i 
samme årskull når man ber til bursdag. Personalet kan lage 
en telefonliste hvor de foreldrene som ønsker det kan skrive 
på navn på barnet, hvilket årskull de er født, samt navn på 
foreldre og telefonnummer. På denne måten kan dere se 
hvem som er født i samme årskull som eget barn og sende 
ut invitasjoner på sms.  

 

Åpningstider Moan barnehage er åpen fra kl. 06.50 – 16.30. 

Har dere behov for annen åpningstid ta kontakt med leder. 

Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt. 

Onsdag i påskeuka stenger barnehagen kl.12.00. 

 

I følge vedtektene skal barna ha minst 4 uker fri fra 
barnehagen i løpet av barnehageåret, hvorav minst 3 uker er 
sammenhengende i sommerferien. Barnehagene har 
behovsundersøkelse i forbindelse med sommerferie, i 
romjula og påskeuka. Barnehagene kan holdes åpne dersom 
minimum 6 barn har behov for det.  

 

Sykdom Når barnet er sykt, er det viktig å gå ut fra barnets behov. I 
en gruppe med barn er det stor aktivitet og mange barn som 
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ønsker personalets oppmerksomhet. Barnet kan være i 
barnehagen når det er så opplagt at det orker å delta i de 
vanlige rutinene og aktivitetene ute som inne. Mange ganger 
kan et barn være aktivt hjemme, men orker allikevel ikke 
være med i leken i barnehagen. Et sykt barn trenger 
tilstrekkelig hvile og ro lenge nok for å øke kroppens evne til 
å helbrede seg selv. Vi følger anbefalingen fra 
folkehelseinstitutt ved sykdom. Dette er spesielt viktig ved 
oppkast og diaré. Barnet skal være symptomfri 48 timer før 
det kan komme tilbake til barnehagen.  
http://www.fhi.no/artikler/?id=108124 

Klær Vi ønsker å bruke tida i barnehagen sammen med barna. 
Det er derfor viktig at det er ryddig og oversiktlig i 
garderoben, og at klærne ligger på rett plass. Dette er 
foreldrenes ansvar. I hyllene i fin- og grovgarderoben finner 
dere en oversikt over hva som skal være hvor. NB: Følg 
denne! 

Oppfordre barna til å sette på plass skoene sine slik at 
renholder kommer til for å vaske. At klærne er godt merket 
sparer personalet for mye unødvendig leting. Husk å sjekke 
hvem eier-kassen jevnlig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fhi.no/artikler/?id=108124
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FORELDRESAMARBEID OG FORVENTNINGER 

 

Vi er opptatt av at foreldre skal være trygge på at barna deres får god omsorg, og at 

de blir sett, respektert og tatt godt vare på. Det er viktig at de får delta i et 

inkluderende fellesskap som gir gode muligheter for å utvikle sosiale ferdigheter.  

Vi ønsker å ivareta foreldrenes behov og ønsker. Brukerundersøkelser, møter og 

samtaler er fora for tilbakemeldinger som kan være med på å påvirke barnehagens 

innhold. Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven og de har innflytelse 

via Samarbeidsutvalget og Foreldrerådet. 

Det gis tilbud om to foreldresamtaler pr år, eventuelt flere ved behov.  

Det er viktig at personalet og foreldrene har gjensidig respekt og anerkjennelse for 

hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Vi ønsker å ha et nært og 

konstruktivt samarbeid med dere. Med samarbeid menes regelmessig kontakt 

mellom dere og oss der vi utveksler informasjon og drøfter spørsmål. Både foreldre 

og personale sitter med kunnskap og erfaringer som er til hjelp i arbeid med barna. Vi 

vil at foreldrene opplever barnehagen som en god støttespiller og at vi arbeider 

sammen for barnets trivsel og utvikling.  

 

 

 

Hva foreldrene kan forvente av oss: 

 

Våre forventninger til foreldrene: 

 At vi er imøtekommende når 
barna kommer i barnehagen og 
når de blir hentet. At vi sier ”hei" 
og "ha det” og følger opp barn 
som kanskje er litt lei seg når 
foreldrene går 

 Hilser når dere kommer og går. 
 

 At dere gir beskjed om når barna 
er levert og hentet. 
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 At vi ivaretar rutiner på sikkerhet, 
hygiene og personlige behov, 
som f.eks. at vi følger opp barna i 
forhold til bleieskift, sovetider, 
stell, påkledning, allergier og 
religiøse hensyn. 

 

 At vi følger opp og 
videreformidler beskjeder som 
blir gitt. 
 

 At sensitiv informasjon ikke blir 
tatt opp i garderoben. 
 

 Tilrettelegge barnehagedagen ut 
fra barnets/barnas behov   
 
 

 Samarbeide med dere foresatte 
om barnets/barnas utvikling. 
 

 Tilby forskjellige aktiviteter; 
samling, tilrettelagte aktiviteter, 
lek, måltid, påkledning, tur etc., er 
deler av det pedagogiske 
opplegget vårt hvor det foregår 
mye læring! 
 

 At barnehagepersonalet må se 
hvert enkelt barn, vise omsorg og 
respekt. 

 

 At barna skal oppleve at de har 
venner. 

 

 At barna får gode opplevelser 
inne og ute og opplever mestring. 

 

 At barna får oppleve trivsel og 
glede i lek og læring. 
 

 Vi lytter til det dere har å si (selv 
om det ikke er sikkert at vi kan 
fikse alt). 
 

 At dere viser forståelse at vi i 
tillegg til å ivareta ditt barn også 
skal ivareta en hel gruppe. 

 

 At dere jevnlig sjekker barnas 
klær og utstyr (evt. bleier), slik at 
de har med seg nok skift og klær 
til ulike værforhold. At klær og 
utstyr passer og er i orden. 

 

 Dere hjelper oss med å få tørka 
klærne etterhvert, ta med heim 
og tørk, evt. vask. 
 

 Er barnet sykt må det være 
hjemme. Spør oss hvis dere er i 
tvil, - husk at almenntilstanden 
kan virke bra hjemme, men det 
kan være noe annet å være i 
barnehagen hvor det er mange 
barn. 
 

 Ringe/sende sms hvis barnet er 
syk, har fri eller dere kommer 
senere enn kl. 09.00. 
 

 At dere ber om en samtale når 
det skal tas opp sensitiv 
informasjon istedenfor å 
diskutere det i garderoben. 
 

 Når dere kommer i barnehagen 
overtar dere ansvar for egne 
barn, dette gjelder også ved 
arrangementer. 

 

 At dere kommer direkte til 
personalet med saker dere 
ønsker å ta opp. 
 

 At dere informerer personalet om 
hendelser/endringer som kan ha 
konsekvenser for barnets dag, 
f.eks dårlig søvn, sykdom i 
familien, dødsfall og 
familieendringer. Dette for at vi 
skal kunne følge opp og ivareta 
barnet i en slik situasjon. 
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 Vi er engasjerte i barna deres og 
i dere som foresatte. 
 

 

 

 

 

 At dere følger med på 
informasjon som blir gitt via 
kommunens hjemmeside, mail og 
tavlen i gangen. 
 

 At barnehagens åpningstid blir 
respektert. 
 
 

 At dere føler en moralsk 
taushetsplikt overfor det dere 
observerer når dere er i 
barnehagen. 
 

 Si fra dersom det er andre som 
skal hente barna. Vi har ikke lov 
til å sende barna hjem med 

      andre dersom vi ikke har fått       

      beskjed om det. 

 

 Ved henting vil vi at dere 
oppfordrer barna deres til å 
rydde. 
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ÅRSHJUL 

AUGUST                  Ferieavvikling 

                                 15.08 Nytt barnehageår 

                                 15.08 Planleggingsdag (barnehagen stengt) 

                                 16.08 Planleggingsdag (barnehagen stengt) 

                                 Tilvenning 

 

SEPTEMBER           Tilvenning 

  Bli kjent-fest 

  18.9. Foreldremøte 

             Uke 38 Brannvernuke 

             27.9. Fotografering 

 

OKTOBER                10.10 Verdensdagen for psykisk helse - foreldrekafé 

                                  Foreldresamtaler 

 

NOVEMBER             Foreldresamtaler   

     Mørketidsfest          

     21.11 Planleggingsdag (barnehagen stengt)  

 

DESEMBER              Nissefest 

                                   Lucia  

                                   Adventsgudstjeneste 

                              24.12 Barnehagen stengt  

                                   31.12 Barnehagen stengt  
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JANUAR                    22.01 Solfest 

 

FEBRUAR                 6.02 Samefolkets dag  

                                  Karneval 

                                  21.02 Morsmålsdagen 

 

MARS                       Vinteraktivitetsuke 

             13.03 Barnehagedagen - kunstkafé 

             28.3. Barnehagen stenger kl. 12. 

             29.3.-2.4. Påskeferie 

 

APRIL                      Planleggingsdag – prosjektet (Barnehagen er stengt) 

                                 Foreldresamtaler 

                                 

MAI                          Foreldresamtaler 

17.mai-feiring 

                                

JUNI                         Ferieavvikling 

                                 Dugnad og sosialt samvær 

                                 Avslutning for førskolebarna                 

                  

JULI                         Ferieavvikling  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji_8fOkJ3WAhXRZpoKHcOkAWEQjRwIBw&url=http://hddfhm.com/clip-art/animated-clipart-children.html&psig=AFQjCNEyrwAedLXkW7Z9wGQ2I0I2ztclNw&ust=1505218981343302

