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Innholdsfortegnelse Adresse:
Heradsbygdveien 260
3518 Hønefoss

Åpningstid:
Mandag - fredag 07.15 – 16.45

Denne årskalenderen gir dere foreldre/
foresatte nødvendig og nyttig informasjon 
om barnehagens aktiviteter i løpet av året. 
I tillegg til månedsbrev og månedsplaner 
som dere får på hver avdeling, har vi 
også en pedagogisk årsplan som er 
personalets arbeidsverktøy.

Vi kommer til å fortsette å samarbeide 
mye på tvers av avdelingene, for å 
utnytte bemanningen vår til det beste 
for ungene våre. I tillegg fortsetter vi 
med fellessamlingen våre på fredager, 
hvor vi gleder oss til å synge og noen 
ganger spille sammen, til å opptre, 
fortelle eventyr og oppleve at vi er 
mange som har det fint sammen. 

Barnehagen har en oppdragerfunksjon, 
og å være en god barnehage er en 
kontinuerlig prosess, den tar aldri slutt. 

Barnehagens innhold bygger på et 
helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, 

læring og danning står sentralt. 

Samfunnsmandatet vårt

Det er barnehage- 
loven, rammeplan  
og kommunal  
handlingsplan  
Fra ord til handling 
som ligger til grunn 
for driften av vår 
barnehage. I tillegg 
til Folkehelseloven,
Stortingsmeldinger og pålagte satsnings-
områder, er FNs barnekonvensjon alltid
av stor betydning for vårt pedagogiske
arbeid. 

Vår pedagogiske årsplan setter retning 
for hvordan vi kontinuerlig jobber.
Heggen barnehage er en samspillsorien-
tert barnehage, hvor det skal være godt
og trygt å være for våre barn, foreldre og
ansatte. Hos oss opplever vi hverdags-
glede; da det er hverdagene vi har flest

av. For å få til dette, er det en forutsetning
med et godt sosialt læringsmiljø for både
små og store.

Vår barnehages innhold bygger på et
helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek,
læring og danning står sentralt. Vi er
opptatt av kvalitet og derfor oppdatert 
på barnehageforskning og hvilke betyd-
ning relasjonskompetanse har for barn 
– barn og barn – voksen samspillet.

 
Heggen barnehage skal være et godt 
og trygt sted å være for barn, foreldre og 
ansatte, hvor en opplever hverdagsglede; 
da det er hverdagene vi har flest av. For 
å få til dette er det en forutsetning med et 
godt sosialt læringsmiljø for små og store.
Vi mener at god kvalitet vises gjennom 
relasjonen mellom barn og voksne og 
kommer til uttrykk ved engasjerte og 
varme samspill, voksne som er sensitive 
overfor barns uttrykk, som samtaler, lytter 

og forteller. Og ikke minst gjennom at 
voksne setter tydelige og positive grenser.
Som dere ser av logoen vår, har vi om-
sorgsfulle barn som leier hverandre. 

Vi er en barnehage i vekst og utvikling. 
Og ikke minst verdsetter vi samarbeidet 
vårt med dere foreldre, som vises gjen-
nom sommerfuglen vår. Dobbelt-
sosialisering er helt avgjørende  for barnet 
ditt, vårt samarbeid er avgjørende for 
hvordan barna våre har det hos oss, 
og for kvaliteten i barnehagen!

Vi er opptatt av kvalitet og er derfor opp-
datert på barnehageforskning og hvilke 
betydning relasjonskompetanse har for 
barn – barn og barn – voksen samspillet.

Med vennlig hilsen 

Aase Kathinka L. Fremgård
Styrer

Heggeninformasjon
I år tilbyr vi 24 storbarnsplasser, og 9 småbarnsplasser. Pr nå er 
det 19 store barn på Fragglene fordelt på blå og grønn gruppe. 
På Smitt & Smule er det 9 barn, hvorav 6 småbarn og 3 store barn.

Styrer:
Aase Kathinka Løvstad Fremgård 
aase.kathinka.l.fremgard@ringerike.kommune.no

Telefon:
Styrer  902 32 039  

Fragglene:   902 44 239

Smitt & Smule:  409 17 824

«Vi finner glede i hverdagens små øyeblikk 
… for små øyeblikk gir store minner»

ANDRE BARN MOR
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På SMITT & SMULE er det pr i dag 
6 småbarn og 3 store barn.

DE ANSATTE ER:
• Ped.leder Bente Stabæk Wettern

• BUA 
 Gina Steinhanses Bergersen

• Assistent 
 Elisabeth Kristiansen

• Assistent 
 Silje Kjøbstad

• Assistent
 Ole Geir Haugerud

På FRAGGLENE er det 
pr i dag 29 store barn.

DE ANSATTE ER:
• Ped.leder Linda Grøthe

• Ped.leder 
 Siv Iren Gravermoen Knutsen

• BUA 
 Monika Merete Skaug Magnussen

• Assistent 
 Wenke Hansen

Presentasjon av avdelingene og personalet 
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Vårt verdigrunnlag Satsningsområder og fagområder 
• Vårt pedagogiske grunnsyn 

• Vi legger vekt på anerkjennelse
 av barn og foreldre 
 Når vi tar barn og foreldre på alvor 
 får vi gjensidig respekt og godt 
 samarbeid mellom hjem og barnehage.  
 Dette gir trygge barn og foreldre. 

• Vi er opptatt av likeverd 
 Vi møter barna likeverdig gjennom  
 handlinger og holdninger. Alle er like  

 mye verdt selv om vi har ulike forut-
 setninger som alder, kjønn, etnisk 
 og religiøs bakgrunn. Barna møtes 
 som fullverdige mennesker med tanker,  
 følelser og meninger som de får ytre  
 gjennom likeverdige møter mellom  
 barn – barn og barn – voksen. I de  
 likeverdige møtene opplever barna  
 våre å bli sett, hørt og tatt på alvor. 

• Vi ser barn som subjekt 
 Vi respekterer det enkelte barn   

 gjennom å lytte til barnets verbal-
 språk og lese barnets kroppsspråk 
 og handlinger. Ut fra dette gir vi 
 omsorg og samtidig tydelige grenser. 

• Vi har fokus på barns 
 medvirkning til egen 
 hverdag 

 Vi gir barna valg som 
 står til barnets alder 
 og modenhet.

• Vi legger vekt på anerkjennelse av barn og foreldre
 Når vi tar barn og foreldre på alvor får vi gjensidig respekt og godt samarbeid 
 mellom hjem og barnehage. Dette gir trygge barn og foreldre.

• Vi er opptatt av likeverd
 Vi møter barna likeverdig gjennom handlinger og holdninger.
  Alle er like mye verdt selv om vi har ulike forutsetninger som 
 alder, kjønn, etnisk og religiøs bakgrunn.

• Vi ser barn som subjekt
 Vi respekterer det enkelte barn gjennom å lytte til barnets verbalspråk 
 og lese barnets kroppsspråk og handlinger. Ut fra dette gir vi omsorg 
 og samtidig tydelige grenser.

• Vi har fokus på barns medvirkning til egen hverdag
 Vi gir barna valg som står til barnets alder og modenhet.
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Gjennom sin medvirkning i hverdagen 
skal barna ut fra egen alder og modenhet 
oppfordres til å delta i planlegging og 
vurdering. Både i forhold til barnehagens 
innhold og sin egen læringsprosess. 
Når barn medvirker til egen hverdag 
bestemmer ikke barnet alt selv. 

Vi voksne fraskriver oss aldri ansvaret. 
Det er alltid oss voksne som har ansvaret 
for barna og for at alle relasjoner i barne-
hagen er gode. 

Vi skiller mellom barnemedvirkning, med-
bestemmelse og barns selvbestemmelse. 

Barnemedvirkning handler i stor grad 
om at vi voksne har en grunnleggende 
holdning til at våre barn har rett til å 
medvirke i sin egen hverdag. Våre 
holdninger bunner i vårt grunnleggende 
syn på barn, barndom og vårt syn på 
hvordan barn faktisk lærer. 

Dette forplikter oss til å få fram barns 
synspunkter og til å la det de uttrykker 
få konsekvenser for det pedagogiske 
arbeidet. Barnas uttrykk og våre observa-
sjoner gir oss godt grunnlag for våre valg 
og våre avgjørelser i barnehagen. 

Barnas beste er alltid i fokus. Temaer vi 
jobber med springer ofte ut fra det som 
rører seg i barnegruppen. 

Barns medbestemmelse kommer klart 
frem når flere barn, gjerne sammen med 
voksne, velger i fellesskap hva de som 
gruppe har lyst til å gjøre. 

Barns selvbestemmelse kommer 
tydelig frem når barn gjør selvstendige 
valg med utgangspunkt i egne behov og 
ønsker. 

I vår barnehage så medvirker barna ved 
å få være med på planlegging, gjennom-

føring og evaluering av aktiviteter. 

Hvordan barna medvirker varierer med 
tanke på alder; og personalet leser 
bevisst barnets ønske om medvirkning 
gjennom både barnets kroppsspråk og 
mimikk, og språklige uttrykk.

Ved å ha fokus på 
deltakelse gjennom 
medvirkning, 
medbestemmelse 
og selvbestemmelse 
får vi engasjerte, 
aktive og lyttende 
barn. Barn som 
tar seg tid til å høre 
andres ønsker og 
meninger, og som 
opplever selv å bli hørt, 
blir tatt på alvor.

Barns deltakelse
«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 
virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet.» 

LOV OM BARNEHAGER, 2005, PARAGRAF 3
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Læringsmiljøet vårt 
I løpet av barnehagetiden lærer 
barna å skille mellom seg selv 
og andre. De mestrer både kropp 
og språk. De bygger opp sine 
grunnleggende kunnskaper, 
holdninger og ferdigheter. 

Deres livslange lærings- og 
kompetanseutviklingsprosjekt 
har startet, med mål om å forstå 
seg selv, og den omverden som 
omgir oss.   

I dette sosiale samspillet med andre 
erfarer og lærer barna hvordan de 
påvirker andre, og hvordan de andre 
barna møter dem sosialt og kulturelt. 

Gjennom vårt sosiale læringssyn har vi 
tro på at samspillet mellom barna våre 
og vårt sosiale miljø, og de selvstendige 
valg som barna gjør, er avgjørende for 
barnas egen utvikling og læring. 

Vi hjelper barna våre til å omsette gode 
holdninger til gode handlinger og positiv 
læring. Vi får dannede barn som lærer 
å se hverandres styrker og behov når 
vi har fokus på å vise respekt i vårt felles-
skap. 

De voksne har et medansvar for at 
hvert enkelt barn føler seg respektert.
 
Vi tror at det barn trenger hjelp til i dag, 
mestrer det senere på egen hånd. Vi 

voksne, sammen med andre kompe-
tente barn er en del av det støttende og 
veiledende stillaset barnet trenger for å 
være trygg nok til å kunne tilegne seg ny 
kunnskap og mestring, nemlig læring. 

Når vi er tilstedeværende voksne enga-
sjerer vi oss i hva barna er interesserte og 
nysgjerrige på. Vi gjør bruk av de gode 
tankene deres og vi virker inn på barnets 
læring. De små og gylne øyeblikkene 
barna kommer med utfra eget ønske om 
læring og kunnskapsutvikling, tar vi tak i 
og støtter, anerkjenner og viser interesse 
for hva de undrer seg over. 

Når den lekende voksne leder, støtter, 
inspirerer og oppmuntrer barna i 

deres læreprosesser i ulike aktiviteter og 
samtalesituasjoner, opplever barna at 
det legges til rette for læring i trygge og 
skapende omgivelser. Barna opplever da 
mestring og glede gjennom ulike akti-
viteter i sosial samhandling. Å oppleve 
mestring er grunnlaget for all læring. 

Våre ansatte igangsetter, følger opp og 
tilrettelegger derfor for varierte lærings- 
og endringsprosesser, både hos hvert 
barn og barnegruppen. Dette innebærer 
et stort ansvar, og gir oss ansatte faglige 
og pedagogiske utfordringer 
hele tiden, slik at vi også 
har en lærerik og 
reflektert hverdag.

«De små og gylne øyeblikkene barna kommer 
med utfra eget ønske om læring og kunnskaps-
utvikling, tar vi tak i og støtter, anerkjenner og 
viser interesse for hva de undrer seg over».
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VESENTLIGE «KNAGGER» 
FOR FORELDRESAMARBEID: 

• Vi gir god informasjon om hva 
 barnet har opplevd og erfart i løpet 
 av barnehagedagen. 

• Vi gir positive og konstruktive 
 tilbakemeldinger. 

• Er det behov for mer inngående 
 samtale fra foreldre eller fra vår side,  
 prioriteres dette. 

• Vi holder hverandre godt oppdatert 
 på hva foreldre har gitt oss 
 informasjon om. 

FORELDRERÅDET/FAU:

Foreldrerådet består av foreldre/f-
oresatte til alle barn i Heggen barnehage.
Foreldrerådet skal fremme samarbeidet 
mellom hjem og barnehage.

Foreldrerådet kan be om å få se forelagte 
saker som er av viktighet for foreldrenes 

forhold til barnehagen. Foreldrerådet har 
rett til å uttale seg i slike saker før 
avgjørelse blir tatt.

På foreldremøte om høsten velger dere 
foreldrene representanter til foreldrenes 
arbeidsutvalg, FAU. 

I yttergangen vår finner dere FAUs tavle 
med oversikt over hvem som er valgte 
representanter og sitter i FAU og annen 
relevant informasjon, samt FAUs egen 
postkasse.

SAMARBEIDSUTVALGET:

Alle barnehager skal ha et samarbeids-
utvalg, SU. I samarbeidsutvalget fore-
legges saker som er av viktighet for 
barnehagen og vår virksomhet som 
til eksempel høringer fra kommune-
administrasjonen som budsjett og 
annet som vedrører barnehagen.

Samarbeidsutvalget består av to 
representanter fra FAU, to ansatte, 
en politiker og styrer som sekretær.

Foreldresamarbeid
Dobbeltsosialisering er helt avgjørende for barnet ditt, vårt samarbeid 
er avgjørende for kvaliteten på hvordan barna våre har det hos oss!

ANDRE BARN MOR

FARPERSONALET

B
A
R
N
E
T

BARNEHAGEN FAMILIEN
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• Hele personalet drar nok en gang  
 på Østlandske lærerstevne, i år med  
 fokus på tilstedeværelse, og hvordan  
 koblingene for barn er mellom 
 motorisk- og kognitiv utvikling.

• Alle ansatte gjennomfører  første-
 hjelpskurs og sikkerhetskurs til faste  
 intervaller.

1. Fagdag om vold og seksuelle  
 overgrep
 Fagdagen ble gjennomført i fjor, men  
 vi følger opp temaet gjennom rutiner  
 og veiledere, samt en langsiktig plan  
 for implementering av tiltak.

Mål: Øke kompetanse og innsikt i 
tema vold og seksuelle overgrep.

2. Opplæring i IKT
 Alle assistenter og barne- og   
 ungdomsarbeider i de kommunale  
 barnehagene har fått IKT opplæring  
 i egen barnehagen ved hjelp av 
 Hapro, våren 2017. 

Mål: Alle assistenter og barne- og 
ungdomsarbeidere skal ha grunnleg-
gende IKT ferdigheter til å mestre 
krav og oppgaver i jobbhverdagen.

3. Lederopplæring av alle   
 ped.ledere i de kommunale 
 barnehagene.
 Lederopplæringen foregår over 4  
 samlinger i 2017, med særskilt vekt  

 på relasjonskompetanse. Ped.leder 
 nettverk etableres på tvers av de  
 kommunale barnehagene.

Mål: Trygge de pedagogiske lederne i 
sin rolle og funksjon.

4. Lederopplæring for alle   
 enhetsledere i kommunen.
  2 årig lederskole 2016-2017, med  
 felles samlinger med kursholdere og  
 fokus på lederrollen. Hver og en leder  
 får oppgaver som skal gjennomføres  
 i egen enhet mellom samlingene, og 
  ved neste samling deler en sine  
 erfaringer med lederkollegaene.  
 Lederne får også tilbud om personlig  
 veiledning på egen lederrolle. 

Mål: Heve kompetansen om 
ledelse hos enhetslederne.

5. Være sammen
 Kommune har valgt å delta i kompe- 
 tanseløftet Være sammen. Vi utdanner  
 3 veiledere hos oss. Enhetsleder er  
 også med i kommunens styrings-

 gruppe for å Være sammen, slik at  
 vi er tett på og kan påvirke dette  
 5-årige prosjektet til det beste for  
 barna våre. Alle de kommunalt barne-
 ageansatte deltar i kompetanseløftet  
 «Være sammen». 

Mål: Alle ansattes kompetanse skal 
heves slik at kvaliteten i det daglige 
arbeidet med barna styrkes. Gjennom 
fokus på den varme og grensesetten-
de/den autoritative voksenrollen, 
tidlig innsats og danning. 

6. Ny Rammeplan
 Alle barnehager har fått ny Ramme- 
 plan. Vi kommer til å benytte oss av  
 gratis kurs i implementering av
 den nye rammeplanen fremover.

Mål: Implementering av Ramme-
planen for ledere, ped.ledere, barne- 
og ungdomsarbeider og assistenter.

7. Nettverket Menn i barnehage 
 – MIB
 Startet opp høsten 2016 og er et  

 nettverk for menn som jobber i 
 barnehage.

Mål: Få flere menn til å jobbe og 
også forbli i jobb i barnehage.

8  Lekeressurs i barnehagen
 Gutter i ungdomsskolealder kan  
 søke om å jobbe i barnehage for en 
 kortere tid i skolens ferier, som 
 lekeressurs ikke som ordinær ansatt.  
 De vil da få veiledning av menn i  
 barnehagen. Barnehagene dette 
 gjennomføres i må ha menn som er  
 ansatt for å kunne søke lekeressurs.

Mål: Strategi for rekrutteringskompe-
tanse for framtidens barnehage. 

8. Kompetanse for mangfold
 Målgruppen er ansatte i barnehager  
 og skoler. Tre barnehager og tre skoler 
 har deltatt i prosjektet.

Mål: Øke vår kompetanse rundt 
et mangfoldet som omgir oss 
i hverdagen.

Ringerike kommune har stort fokus på å øke kompetansen til de ansatte. 
Prioriterte tiltak for barn og unge er:

Lokale kompetansetiltak 
for Heggen barnehage

Kompetansetiltak for våre ansatte

Fagområdene
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. 

Barna våre skal utvikle kunnskaper og 
ferdigheter innenfor alle fagområder 
gjennom undring, utforsking og skapende 
aktiviteter. Fagområdene er beskrevet 
under månedene i årskalenderen.
Barnehagens innhold bygger på et hel-
hetlig læringssyn hvor omsorg, lek, 
læring og danning står sentralt. Vi vil i 
år fortsette å jobbe ekstra med barns 
medvirkning og sosial kompetanse; 
å mestre samspill med hverandre og 
omgås på en god måte. 

Av de 7 fagområdene så vil «Kommuni-
kasjon, språk og tekst, og Antall rom og 
form» til enhver tid være i fokus. Allikevel 
er det helt naturlig at vi har et særskilt 
fokus på fagområde kropp, bevegelse, 
mat og helse, da vi har våre fysiske 
omgivelser gjennom store uteområder, 
gymsal og nærhet til gode turområder, 
samt ressurser og mye kompetanse på 
huset nyttet til mat og ernæring, og til 
barns motoriske utvikling og bevegelses-
glede.

I den nye Rammeplanen er det beskrevet 
under hvert fagområde hva barnehagen 
skal bidra med og hvordan personalet 
skal tilrettelegge for barna.

Uavhengig av hvilke fagområde vi 
holder på med så er vi opptatt av 
barns deltakelse i egen hverdag.
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• Vi kvalitetssikrer vårt arbeid 
 gjennom barnesamtaler. 

• Vi vurderer også hvordan hele  
 barnegruppa fungerer i lek og  
 sosialt samspill. 

• Vurdering omfatter hele den  
 pedagogiske prosessen i   
 barnehagen; hvordan vi 
 gjennomfører og organiserer  
 innholdet i hverdagen vår. 

• Vi drar nytte av barnas, 
 foreldrenes og personalets 
 innspill og erfaringer, for 
 å bli bedre. 

• Vurdering er viktig for å kunne  
 fornye oss som virksomhet og  
 organisasjon. 

• Vi har egne skjema for å plan-
 legge og vurdere aktiviteter 
 som f. eks større felles-
 arrangement. 

• Vi dokumenterer for å synlig-
 gjøre å gi innsikt i barnas 
 hverdag og jobben vår. Dette  
 gjør vi gjennom bilder av barn 
 og aktiviteter, dagstavler,   
 månedsbrev og planer, og 
 ikke minst årskalenderen.

• Vi reflekterer kritisk over egen  
 hverdag på avdelingsmøter, 
 ped.ledermøter, planleggings-
 dager og personalmøter.

Vurdering og dokumentasjon 
Vi observerer og vurderer daglig vårt arbeid. 
Vi sikrer individuell oppfølging av barna vår 
ved å vurdere hvert barns trivsel, læring og 
utvikling kontinuerlig. 

    

DESEMBER 2017
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
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JULAFTEN

1. JULEDAG 2. JULEDAG
NYTTÅRS-

AFTEN

Lysfest kl 15.30 

Nissefest

Husk:

Barnehagen har juleferie – stengt!

MÅL: 
•  Vi ønsker at barna skal få kjennskap 
 til julebudskapet og tradisjoner. 

•  Vi ønsker at barna skal få 
 oppleve undring og forventninger

FAGOMRÅDE: 
•  Etikk, religion og filosofi

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter 
å oppfatte verden og mennesker på og preger 
verdier, normer og holdninger.

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, 
tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og 
livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har 
egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for 
samfunnets mangfold og forståelse for 
andre menneskers livsverden og levesett.

Hjertelig 
 velkommen!

Julelunsj
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JANUAR 2018
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

1

2

3

4

5

6

1 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

1. NYTTÅRSDAG

Husk:

Foreldresamtaler Fragglene uke8 - grønn gruppe

Bruke mye tid på å gi barna opplevelser 
og erfaringer med språk og tekst.

MÅL: 
•  Utvikle språk og leseglede

FAGOMRÅDE: 
•  Kommunikasjon, språk og tekst

I barnehagen skal barna møte ulike språk, språk-
former og dialekter gjennom rim, regler, sanger, 
litteratur og tekster fra samtid og fortid. 

Planleggingsdag.
Barnehagen stengt!

    

FEBRUAR 2018
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

5

6

7

8

9

10

1 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
Skolens 

vinterferie

FASTELAVEN

Husk:

DENNE MÅNEDEN VIL VI:
•  Feire Karneval 
•  Start opp med foreldresamtaler 

MÅL: 
•  Ha det gøy med språk og tekst 

FOKUSOMRÅDE: 
•  Kommunikasjon, språk og tekst

Barnehagen skal bidra til at barn leker 
med språk, symboler og tekst og stimulere til 
språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

Foreldresamtaler Smitt & Smule uke 7

Morsdag

Karneval kl 15-16
Hjertelig velkommen, 

gjerne utkledd...

Foreldresamtaler Fragglene uke 10 - blå gruppe
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Husk:MARS 2018
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

9

10

11

12

13

14

1 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

PALME-
SØNDAG

Skolens 
vinterferie

SKJÆR-
TORSDAG

LANGFREDAG PÅSKEAFTEN 1. PÅSKEDAG

2. PÅSKEDAG

Husk:

Barnehagen har påskeferie – stengt!

DENNE MÅNEDEN VIL VI:
•  Vi vil legge vekt på påskeaktiviteter 
•  Ha fokus på fargene gul og grønn 
•  Gjennomføre foreldresamtaler 

MÅL: 
•  Vi ønsker at barna skal bli kjent med 
 tradisjoner rundt påske

FAGOMRÅDE: 
•  Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan 
få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve 
naturen som arena for lek og læring. 

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan 
forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, 
oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer 
med bruk av teknologi og redskaper. 

Påskelunsj

    

APRIL 2018
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

13

14

15

16

17

18

1

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

1. PÅSKEDAG

2. PÅSKEDAG

DENNE MÅNEDEN VIL VI:
•  Utforske og leke med tall og geometriske former

MÅL: 
•  Barna skal få kjennskap til matematiske begreper

FOKUSOMRÅDE: 
•  Antall, rom og form

Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger 
og legge til rette for at barna kan utforske og 
oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, 
natur, kunst og kultur og ved selv å være 
kreative og skapende. Fagområdet omfatter 
lekende og undersøkende arbeid med sammen-
ligning, sortering, plassering, orientering, visualise-
ring, former, mønster, tall, telling og måling

BRANNØVELSE

Foreldresamtaler Fragglene uke 10 - blå gruppe
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MAI 2018
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

18

19

20

21

22

23

1 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

KRISTI HIMMEL-
FARTSDAG

PINSEAFTEN 1. PINSEDAG

2. PINSEDAG

Barnehagen stengt

Barnehagen stengt

OFFENTLIG 
HØYTIDSDAG

GRUNNLOVS-
DAG

Barnehagen stengt

Planleggingsdag
Barnehagen stengt

RUSKENDAG Fragglene 

DENNE MÅNEDEN VIL VI:
•  Være kreative ute og inne 
•  Ha fokus på fargene rødt,hvitt og blått
•  Gjennomføre ruskendag

MÅL: 
•  Vi ønsker at barna skal få kjennskap 
 til hvorfor vi feirer 17. mai

FAGOMRÅDE: 
•  Kunst, kultur og kreativitet

Barna skal støttes i å være aktive og skape 
egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

Barnehagen skal legge til rette for samhørighet 
og kreativitet ved å bidra til at barna får være 
sammen om å oppleve og skape kunstneriske 
og kulturelle uttrykk.

RUSKENDAG 
Smitt & Smule  

FOTOGRAFERING
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JUNI 2018
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

22

23

24

25

26

27

1 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

JULI 2018
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

26

27

28

29

30

31

1

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

Husk:
Barnehagen vil være 
stengt uke 28, 29 og 30.

SANKTHANS

Barnehagen har sommerstengt

Barnehagen har sommerstengt

Barnehagen har sommerstengt

Sommerfest

DENNE MÅNEDEN VIL VI:
•  Ha ekstra fokus på uteaktiviteter 

MÅL: 
•  Bruke uteområde på en annerledes måte 
•  Forberede god overgang til ny avd. og skole 

FOKUSOMRÅDE: 

•  Kropp, bevegelse, mat og helse 

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan 
oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, 
mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være 
i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve 
motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.

•  Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan 
få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve 
naturen som arena for lek og læring. 

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan 
forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, 
oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer 
med bruk av teknologi og redskaper.

Vi håper alle har hatt 
et fint barnehageår. 

Vi ønsker store barn lykke til på 
skolen, og nye barn velkommen 
til Heggen barnehage!

God sommer, 
alle sammen!

Planleggingsdag
Barnehagen stengt
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AUGUST 2018
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

31

32

33

34

35

36

1 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

Hjertelig velkommen tilbake fra ferie 
og hjertelig velkommen til nye barn. 
Vi nyter godværet og legger til rette for 
en trygg og god oppstart i barnehagen 
for både nye og gamle barn. 

Vi har fokus på overganger; fra hjem til 
barnehage og fra avdeling til avdeling.

MÅL: 
•  Å trygge barn til å leke, utforske og lære
•  Å oppleve tilhørighet

SEPTEMBER 2018
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

35

36

37

38

39

40

1 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

Husk:Husk:

Planleggingsdag
Barnehagen stengt

Planleggingsdag

Barnehagen stengt

TILVENNING OG TEMA:

•  MEG SELV

Vi blir nærmere kjent med barna og dere foreldre.  
Ta gjerne med bilder til familieprosjekt på Smitt & 
Smule. Vi måler hvor høye vi er blitt i løpet av 
sommeren og snakker om familie og andre nære 
som har betydning for – meg. Vi snakker også mye 
om hva som er greit for - meg og ikke.

MÅL: 

•  Barna skal få en fellesskapsfølelse

•  Vise omsorg og respekt for hverandre

•  Vi lærer å sette egne grenser

Foreldremøte 
kl 18-20: Hjertelig 

velkommen

BRANNØVELSE

Skolens høstferie
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OKTOBER 2018
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

40

41

42

43

44

45

1 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

MÅL: 
•  Bli kjent med barnehagens ute- og nærområde

FOKUSOMRÅDE: 

•  Nærmiljø og samfunn

Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer 
skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent 
med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

Barnehagen skal bidra til kunnskap om og 
erfaring med lokale tradisjoner, samfunns-
institusjoner og yrker slik at barna kan 
oppleve tilhørighet til nærmiljøet.

Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike
familieformer er en del av fagområdet.

NOVEMBER 2018
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

44

45

46

47

48

49

1 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

Husk:Husk:

Skolens høstferie

Høstsuppe uke 42 – tirsdag 16. Fragglene kl 15 og onsdag 17. Smitt & Smule kl 15  

SU-møte kl 16

Juleforberedelser

MÅL: 
•  Vi skal hjelpe barna med å benevne de forskjellige  
 kroppsdelene.

FAGOMRÅDE:
•  Kropp, bevegelse, mat og helse

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan
oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur,
mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.
Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være
i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve
motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.

•  Kunst, kultur og kreativitet

Barna skal støttes i å være aktive og skape egne
kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal 
legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å 
bidra til at barna får være sammen om å oppleve og 
skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.



Heggen barnehage - årsplan med kalender des 2017- des 201830 Heggen barnehage - årsplan med kalender des 2017- des 2018 31

DESEMBER 2018
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

48

49

50

51

52

1

1 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

Husk:

Barnehagen har julestengt til og med nyttårsaften 31.12.

MÅL: 

•  Vi ønsker at barna skal få kjennskap 
 til julebudskapet og tradisjoner.

•  Vi ønsker at barna skal få oppleve undring 
 og forventninger

FAGOMRÅDE: 

•  Etikk, religion og filosofi

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter
å oppfatte verden og mennesker på og preger
verdier, normer og holdninger. Barnehagen skal la 
barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier 
og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer 
med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen 
skal skape interesse for samfunnets mangfold og for-
ståelse for andre menneskers livsverden og levesett.

Juleforberedelser

Nissefest

Lysfest kl 15.30.
Hjertelig velkommen

Julelunsj

JULAFTEN 1. JULEDAG 2. JULEDAG

NYTTÅRS-
AFTEN

Barnehagen 
stengt
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«Barnehagen skal legge til rette for at alle barn 
kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, 
mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse»


