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Det er Lov om barnehager med bl.a 
forskriften Rammeplan aug.2017, 
Ringerike kommunes handlingsplan 
for barnehagene «Fra ord til handling» 
og vedtekter som danner grunnlaget 
for vår pedagogiske virksomhet 
og planleggingen av innholdet i  
Heradsbygda barnehage. I tillegg 
har vi egne visjoner og mål som 
også danner fundamentet i 
virksomheten vår. 
 
«Alle med for barnets beste» er 
vårt fokus på alle områder i barne- 
hagens virksomhet. Fra planlegging 
av innholdet i barnehagen, gjennom 
den daglige omsorgen og aktivitetene, 
og til de forskjellige ute – og innemiljø-
ene. Vi ønsker å være i en kontinuerlig 

prosess, hvor vi stadig blir bedre på alle 
områder – til det beste for barna. Vi er 
opptatt av det individuelle barnet, med sin 
egen personlighet, sine ønsker og behov. 
 
Vi ønsker at Heradsbygda barnehage 
skal være et godt sted å tilhøre, både 
faglig og sosialt. Dette håper vi å få til 
gjennom godt samarbeid med foresatte 
og gode rutiner. 

Vi ønsker en god kommunikasjon 
med dere som foreldre/foresatte.
 
Heradsbygda barnehage har flotte 
barn og foresatte, og mange dyktige 
medarbeidere som har som mål at 
barnehagen skal være et trygt og 
godt sted å være for alle.

Jeg ønsker alle lykke til med 
barnehageåret 2018/2019 
og ser frem til et flott og 
lærerikt år sammen 
med dere!

Med vennlig hilsen 

Jane Reuterdahl
Enhetsleder

Velkommen til et nytt barnehageår 
i Heradsbygda barnehage
Velkommen til et nytt og spennende barnehageår, med mange nye opplevelser for store 
og små. Denne års kalenderen skal gi dere innblikk i våre pedagogiske planer 
samtidig informere om hva som skjer i barnehagen til enhver tid. 
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Barnegruppene og personalet 2018 /2019
Enhetsleder: 
Jane Reuterdahl
 
Avdelingsleder: 
Reidun Lundstrøm 
(40% adm. og 60% ped.leder)

Sekretær: Elisabeth B. Osnes 

Maurtua

Barn født i:
2016:  6 barn
2017:  8 barn

ANSATTE: 
Pedagogisk leder:   
Trine Mosengen 

Barnehagelærer:
Stine B. Stokke               

Fagarbeider:                
Torild W. Engebretsen

Assistent:   
Marianne Breidablikk 

Assistent:   
Lill Anita Heger Dahlen

Andedammen

Pr i dag er 3 plasser besatt
Barn født i:
2013: 2 barn 
2011: 1 barn

ANSATTE:
Pedagogisk leder:  
Kristin Bergseng Sanna

Barne- og ungdomsarbeider: 
Kristine Aaserud Hansen

Barne- og ungdomsarbeider: 
Linn Lillevik

Spesialpedogog:
Bente Christensen Strand

Spesialpedogog:
Anne Gunn Løvlie Enger

Bikuben

Barn født i: 
2015: 12 barn
2014: 4 barn

ANSATTE: 
Pedagogisk leder:   
Reidun Lundstrøm

Pedagogisk leder 
(konstituert):   
Linda Engebretsen

Barnehagelærer:   
Maren J. R. Vatningen 

Fagarbeider:    
Hilde F. Johansen 

Assistent:    
Marianne Breidablikk 

Ekorntoppen

Barn født i:
2013:  10 barn
2014:  8 barn

ANSATTE:
Pedagogisk leder:  
Janne Sandseter Blekkerud

Barne- og ungdomsarbeider 
(konstituert): 
Kristin Kasa 

Barne- og ungdomsarbeider 
(konstituert): 
Linda Engebretsen

Assistent:  
Lone Grant 

Revehiet

Barn født i:
2013:  6 barn
2014:   7 barn
2015:   5 barn

ANSATTE
Pedagogisk leder:  
Grete Westgård 

Barne- og ungdomsarbeider: 
Siw Juni Ramsrud

Assistent:  
Berit Rolid Magnussen
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Rammeplan for barnehagen
«FRA ORD TIL HANDLING» OG PEDAGOGISK ÅRSPLAN
Rammeplan for barnehagen er en 
forskrift som fastsetter utfyllende 
bestemmelser om barnehagens 
innhold og oppgaver.

Målet med Rammeplanen er å gi 
personalet en forpliktende ramme 
for planlegging, gjennomføring og 
vurdering av barnehagens virksom-

het. Du finner planen på Udir sine 
nettsider.

«Fra ord til handling» er Ringerike kom-
munes plan for barnehagene. Den gjelder 
i perioden 2015 -2020. Den er i tråd med 
Rammeplan, og gir føringer for det pe-
dagogiske innholdet i barnehagene i Rin-

gerike kommune. Hovedfokuset er tidlig 
innsats i samarbeid med dere foresatte. 
Du finner planen på Ringerike kommunes 
nettsider.

Barnehagen skal utarbeide en årsplan. 
Årsplanen er et arbeidsredskap for perso-
nalet i barnehagen og dokumenterer våre 
pedagogiske valg av aktiviteter og våre 

møter med barn og foreldre. Årsplanen 
skal vise hvordan personalet omsetter 
Rammeplanen til pedagogisk praksis i 
det daglige arbeidet med barna. Den skal 
også vise hvordan barnehagen arbeider 
med områdene omsorg, lek, danning og 
læring. Årsplanen skal behandles og god-
kjennes i barnehagens samarbeidsutvalg.

Satsningsområder
Sosial kompetanse, språklig utvik-
ling og bruk av digitale verktøy er 
barnehagens satsningsområder i 
2018/2019. 

Sosial kompetanse
Barn er sosiale helt fra fødselen, og de 
kommuniserer med voksne og hverandre 
både gjennom kroppslige og språklige 
handlinger. Sosial kompetanse handler 

om å kunne kommunisere og samhandle 
godt med andre i ulike situasjoner. Denne 
kompetansen er sentral for at enkeltbar-
net skal lykkes og trives, og for at det 
skal bli verdsatt som venn og likeverdig 
deltaker i samspillet med de andre barna. 

Hovedmål for barns læring 
av sosial kompetanse:

• Barn skal oppleve egenverd og   

 mestring utfra egne forutsetninger,  
 samt lek med jevnaldrende og   
 tilhørighet i et positivt sosialt fellesskap. 

• Barnas selvfølelse skal støttes,   
 samtidig som de skal få hjelp til   
 å mestre balansen mellom å ivareta  
 egne behov og det å ta hensyn til  
 andres behov. 

• Alle barn skal ha minst en venn. 

• Alle barn skal få hjelp til å mestre leken. 

• Barna skal få trening i å medvirke
 til positive former for samhandling. 

• Barna skal få delta i beslutnings-
 prosesser og utvikling av felles innhold.
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Kommunikasjon og språk

Barnehagen skal være bevisst 
på at kommunikasjon og språk 
påvirker og påvirkes av alle sider 
ved barnets utvikling. Kommuni-
kasjon og språklig kompetanse er 
nødvendig for å forstå omverdenen, 
bygge relasjoner, kommunisere og 
samhandle med andre. Gjennom 
dialog og samspill skal barna støt-
tes i å kommunisere, medvirke, 
lytte, forstå og skape mening». 

JFR. RAMMEPLAN 2017 SIDE 23

Hovedmål for barns språkutvikling:

• Barnehagen skal ha et aktivt miljø  
 som stimulerer barns språklige   

 utvikling, med utgangspunkt i 
 barnets interesse og utvikling.  

• Barnehagen skal legge grunnlaget  
 for god lese- og skriveopplæring. 

• Alle barn skal ha varierte og 
 positive erfaringer med å bruke 
 språket som kommunikasjonsmiddel.  
 Barna skal kunne bruke språket som  
 redskap for tenkning og som 
 utrykk for egne tanker og følelser. 

• Barna skal få erfare ulike formidlings-
 måter av tekster og fortellinger, som  
 kilde til estetiske opplevelser,  
 kunnskap, refleksjon og møter 

 med språk og kultur. 

• Barna skal ha tilgang til språk   
 stimulerende leker og digitalt verktøy.
 
• Alle barna skal få en innføring i og  
 forståelse for ulike matematiske 
 begreper som for eksempel former,  
 mengder og størrelser 

FAGOMRÅDENE

Barnehagen skal bygge på et helhetlig 
læringssyn, hvor omsorg, lek og læring 
er sentrale deler. De sju fagområdene er 
en viktig del av barnehagens læringsmil-
jø. De sju fagområdene skal derfor være 

en gjennomgående del av barnehagens 
innhold i løpet av barnehageåret. 

FAGOMRÅDENE ER: 

• Kommunikasjon, språk og tekst

• Kropp, bevegelse, mat og helse

• Kunst, kultur og kreativitet

• Natur, miljø og teknologi

• Antall, rom og form

• Etikk, religion og filosofi

• Nærmiljø og samfunn

Bruk av digitalt verktøy i barne-
hagen er også et av satsnings-
områdene våre. 

I Rammeplan for barnehagen 
står det at: «Barnehagens 
digitale praksis skal bidra til 
barnas lek, kreativitet og læring. 
Barnehagen skal gi barna mulig-

het til å bruke digitale verktøy  
til å utforske, leke, lære og undre 
seg. Barnehagen skal snakke med 
barna om prinsipper for digital 
dømmekraft.     

Hovedmålet for barna i 
2018 /2019 er at de skal få:

• Erfaring med ulike digitale verktøy  
 gjennom lek, kreativitet og læring. 

• Kjennskap til prinsippene 
 i digital dømmekraft.  

• Barna skal få mulighet til å 
 utforske og være skapende 
 i bruk av digitale verktøy.

Digitalt verktøy
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Målet er at Heradsbygda barne-
hage skal bli en løvebarnehage i 
løpet av barnehageåret 2018/2019. 

• Det betyr at barna skal bli kjent   
 med Regnbueløven og Ramona 
 von Rotter.

• De voksne skal ha fokus på varme 
 og nære relasjoner til barna.

• Foreldrene vil bli introdusert for 
 løven og løveloven, og får en 
 innføring i kompetanseløftet på 
 foreldremøtet i august. 

Målet med kompetanseløftet «være 
sammen» er å heve kompetansen til alle 
ansatte i barnehagen slik at kvaliteten i 
det daglige arbeidet styrkes, og at alle 
ansatte skal være en autoritativ voksen 
som bygger nære relasjoner til barna, er 
varm og grensesettende.   

I dette arbeidet er det sterkt fokus på 
implementeringsarbeidet, som omhand-
ler hvordan vi i Heradsbygda barnehage 
tar disse teoretiske modellene i bruk, og 
anvender dem i vårt fremtidige arbeid 
med barna.

Teoriene i være sammen er 
sentrale, og kan oppsummeres 
i fem kjernekomponenter: 

• Autoritative voksne

• Relasjonsbygging og 
 kommunikasjon

• Tidlig innsats

• Håndtering av 
 utfordrende adferd

• Implementering og 
 organisasjonsutvikling

Kompetanseløftet «Være sammen»

Alle de kommunale barnehagene i Ringerike er nå i gang 
med kompetanseutviklingsprosjektet «være sammen». 
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Autoritative voksenstilen 
i «være sammen» 

Den autoritative voksenstilen er et 
grunnleggende prinsipp i være sammen, 
og det er den voksenstilen som er målet 
at alle ansatte skal utøve i hverdagen.
Det betyr at denne voksenstilen skal 
utgjøre en viktig del av barnehagens 
pedagogiske plattform og de ansattes 
felles forståelse.  

Prinsippet går ut på at de voksne utøver 
sitt yrke i en dynamisk kombinasjon 
av varm relasjonsbygging til barnet og 
utøving av en tydelig voksenstil når det 
gjelder å sette krav og grenser.

Regnbueløven er verdibærer og 
samtaleverktøy i være sammen.

• Regnbueløven er bærer for 
 de grunnleggende verdiene i være  
 sammen, knyttet til løveloven.

• Regnbueløven som dukke er 
 et viktig samtaleverktøy både 

 for de små og de store barna.

• De verdimessige reglene 
 er samlet i løveloven som 
 regnbueløven selv 
 har skrevet.

• Regnbueløven 
 inspirerer  
 barna  til 
 å gjøre de 
 riktige 
 tingene. 

KOMPETANSELØFTET «VÆRE SAMMEN»

LØVELOVEN
Kan du løveloven?
jeg skal være meg
og gi plass til andre
slik at de blir seg.
Bry meg om en annen
hjelpe når jeg kan
slik blir livet bedre
for barn i alle land
Ser du en som plages?
Det er ikke bra.
Alle må stå sammen
om å si ifra.
Alle barn på jorden
har den samme rett
til å være trygge,
og til å være sett.
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Alle de kommunale barnehagene 
deltar nå i kompetanseutviklings-
programmet «Være sammen». 

Dette er et kompetanseløft 
med hovedmålsetting om å heve 
kompetansen til alle ansatte i 
barnehagene, slik at kvaliteten 
i det daglige arbeidet med barna 
styrkes.» 

Være sammen» skal være et 
kompetanseløft som skal vare 
i fem år.

• Fokus på voksenrollen autoritative  
 voksne), tidlig innsats og danning.

• Lære teorien gjennom veiledning 
 og refleksjonsoppgaver.

• Personalet skal kunne bruke materiellet  
 som hører til i «være sammen»

• Heradsbygda barnehage har nå ut-
 dannet fire veiledere i «være sammen».

• Målet er å utdanne tre nye 
 veiledere våren 2019.

I tillegg har vi opplæring 
i brann/førstehjelp, ergonomi, 
kvalitetssikringssystemet, 
risikovurderinger, nettbasert 
sikkerhetskurs og avviks-
meldinger samt IKT.

Planlagte kompetansetiltak for personalet

I Heradsbygda barnehage skal personalet ha god kunnskap om barns sosiale kompetanse 
og de voksnes rolle gjennom kompetanseløftet «Være sammen». Personalet skal også ha 
høy kompetanse om barns språklige utvikling (gjennom språkløyper)  og de skal ha høy 
kompetanse om barns motoriske utvikling. I tillegg skal de voksne ha god kompetanse 
når det gjelder bruk av digitalt verktøy sammen med barna.
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Tilvenning
Vi vil at barn og foresatte skal  
få en trygg start i barnehagen.  
Når barnet begynner, har en  
av de voksne på avdelingen  
oppgaven som tilknytningsperson.  
I tilvenningsperioden har denne  
ansatte ansvaret for å ta imot    
barnet og foresatte. 

Denne ansatte skal også så langt det 
er mulig være sammen med barnet i alle 
hverdagsaktiviteter, for å støtte barnet i 
møte med nye og ukjente situasjoner.    

Pedagogisk leder har før barnet 
begynner en samtale med foresatte om 
barnet og det å begynne i barnehagen.

Tilvenningspersonen har før barnet 
kommer i barnehagen fått den informa-
sjonen som er nødvendig for at barnet 
får en god start.  

TILVENNINGSPERSONEN
SKAL I LØPET AV DAGEN:

• Ha positiv kontakt med barnet, 
 dvs. prate/leke.

• Gi utfordringer og ekstra 
 oppmerksomhet.

• Oppmuntre, og vise barnet at 
 han/hun bryr seg om det.

• Sørge for god kontakt med foresatte.
 

Alle voksne i barnehagen er tilgjengelig 
for barn og foresatte, men tilvennings-
personen kvalitet sikrer at det fungerer.

Hvor lang tid det enkelte barn trenger 
på sin tilvenningsperiode er individuelt. 
I første omgang har vi en tilvennings-
periode på tre dager, hvor en av 
foresatte er sammen med barnet i 
barnehagen. Atskillelsen skjer gradvis. 
Ved atskillelse er det viktig at foresatte 
tar tydelig farvel med barnet. 

Foresatte må være tilgjengelig de første 
dagene, slik at de kan komme raskt til 
barnehagen hvis det er nødvendig. De 
første dagene i barnehagen bør ikke bli 
for lange, da det er mange nye inntrykk å 
bearbeide. Det er fint å avslutte dagen 
mens barnet fremdeles er opplagt.
 

Barn som skal bytte avdeling på huset, 
trenger også en tilvenningsperiode, da 
det er forandringer også for disse barna. 
Tilvenningen skal skje gradvis slik vi gjør 
det med helt nye barn. 

En av de voksne fra avdelingen som 
barnet er på ved overflytningstidspunktet 
har ansvaret for å følge barnet og være 
sammen med barnet på den nye avde-
lingen i tilvenningsperioden. 

Pedagogisk leder har ansvar for å 
videreformidle informasjon om barnet 
til den nye avdelingen. 

Barn som skal over fra Bikuben/Maurtua
begynner allerede etter påske å besøke 
den avdelingen de skal begynne på. I
begynnelsen er besøkene korte, men 
etter hvert kan de også bli med på tur 
og lignende. Alle foresatte får tilbud om 
en overflytningssamtale med pedagogisk 
leder på barnets nye avdeling.
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Overgang til skolen
I Rammeplan for barnehagen står det blant annet at: 
«barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen 
legge til rette for at barna kan få en trygg og god 
overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. 
Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for sam-
arbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehage, deres overgang til og oppstart i skolen».

Barnehage og skole er pedagogis-
ke virksomheter som legger vekt 
på læring i fellesskap med andre. 
For å gjøre overgangen best mulig, 
er det viktig at både barnehagen og 
skolen tilbyr aktiviteter som bygger 
bro mellom institusjonene.  Læring 
er nært knyttet til lek i barnehagen, 
mens i skolen er læring ofte knyttet 
til undervisning i klasserommet.

Å begynne på skolen skal bli en god 
opplevelse. I Heradsbygda barnehage 
har vi i samarbeid med Helgerud skole 
utviklet en god førskoleprosess, slik at 
barna kan møte skolen med nysgjerrighet 
og tillit til egne forutsetninger.
 

Veien til skolestart starter allerede høsten 
før barnet begynner på skolen. Barna sam-
les i Superklubben onsdager fra kl: 09.30 
til ca. kl: 14.30, fra uke 35 til juni 2019. 
Barnehagen får også låne SFO, gymsalen 
og gapahuken når disse ikke er i bruk av 
skolens elever, mandager og onsdager.
 
I tillegg har barnehagen og skolen et 
tett samarbeid for barn med nedsatt 
funksjonsevne, som starter allerede året 
før barnet begynner på skolen. Her lages 
et individuelt opplegg for hvert barn.

Mål for superklubben
• Barna skal få oppleve 
 gruppetilhørighet.
• Barna skal lære å bli trygge på seg  

 selv; «Jeg er ok og du er ok!»
• Barna skal få oppleve å få gjøre andre  
 ting enn resten av barnegruppa.
• Barna skal få erfaringer i 
 skoleforberedende aktiviteter 
 som f.eks. kle på seg selv, 
 holde orden på egne saker.
• Barna skal bli kjent med tall 
 og mengder.
• Barna skal få erfaring i friluftsliv.
• Bli kjent med Tarkus, og ha enkel 
 trafikk opplæring. 

Målet for overgangen mellom 
barnehage og skole er:
1. Trygge overgangen barnehage/skole.
2. Bli kjent med det hva det innebærer 
 å begynne på skolen før skolestart.
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Samarbeid med foresatte
For å få til et godt foreldresam-
arbeid kreves god kommunikasjon 
og tillit mellom foresatte og de an-
satte i barnehagen. Personalet 
i barnehagen skal arbeide  
for å skape gode relasjoner 
mellom barnehage og hjem. 
Dette skaper et godt grunnlag 
for barnets trivsel og utvikling. 

DETTE OPPNÅR VI 
GJENNOM BLANT ANNET:

• Daglig kontakt når barnet kommer 
 og når det blir hentet.

• Skriftlig informasjon som måneds-

 planer og annen relevant informasjon  
 som legges ut på IST DIREKTE.

• Foreldrekaffe.

• Foreldremøter.

• Foreldresamtaler en gang i året, 
 samt 4 år «trygg og klar» samtale 
 når barnet fyller 4 år og skolestart  
 samtale våren det året barnet 
 begynner på skolen.

• Informasjon om «dagen i dag» 
 på tavla i gangen.

• Brukerundersøkelse en gang i året.

Andre felles arrangementer som 
dere foresatte inviteres til er:

• Lysfest.
• Påskefrokost.
• Dugnad.
• Sommerfest

HUSKEREGLER TIL FORESATTE:

• Gi personalet viktige beskjeder 
 før du går.

•  Gi alltid barnet en avskjedsklem 
 evt. sørge for at barnet ser at du går.

• Medisinering i barnehagen 
 må avtales skriftlig.

• Ved henting spør gjerne om 
 hvordan barnet har hatt det, 
 og sørg alltid for at en i personalet 
 har fått med seg at barnet går hjem.

• Stopp gjerne for å lese litt 
 på informasjonstavlen i gangen.

• Følg gjerne med på vår 
 facebook side.

Samarbeidsutvalget og foreldrerådet
Barnehagen har et FAU og et SU.  
I FAU sitter representanter fra 
foresatte, som velges på foreldre-
møte på høsten.  

FAU skal fremme barn og foresattes 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet 
mellom barnehagen og foreldregruppen 
skaper et godt barnehagemiljø.

I SU sitter det to representanter fra 
FAU og to fra de ansatte i barnehagen.  
SU er et rådgivende organ, og kan 
komme med innspill til enhetsleder 
vedr. drift av barnehagen.
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Dokumentasjon og vurdering
Dokumentasjon er et middel for å få frem ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og 
reflekterende praksis. Barns læring og personalets praksis må gjøres synlig som grunnlag 
for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag. Barnehagens dokumentasjon gir foreldrene, 
lokalmiljøet og kommunen informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen.

Vi dokumenterer barns hverdag 
gjennom blant annet:

• Å ta bilder

•  Legge ut bilder på ist direkte og
  barnehagens facebook side.

• Henge opp barnas egne produkter 
 og samler disse i mapper.

• Barnas egen minnebrikke.
• Oppsummering av måneden som 
 har gått i månedsplaner.

• Alle med! observasjonsskjema.

 

Denne dokumentasjon brukes også i 
foreldresamtale, der vi i tillegg bruker 
TRAS ved behov (tidlig registrering av 
språk). TRAS brukes kun i samråd med 
foresatte til barnet. Vi gjør observasjoner 
av barnegruppa, men også av enkelt-
barn. 
 
Barnehagevurdering er et relativt nytt 
begrep. Men det er ikke nytt at persona-
let er opptatt av kvalitet i tilbudet til barna. 
Det er heller ikke nytt at observasjon 
og vurdering er en del av det daglige 
arbeidet for personalet. Personalet fanger 
kontinuerlig opp signaler, tolker dem 
og   justerer.  Foreldrene som brukere av 
barnehagen har også alltid vært opptatt 
av   kvaliteten i barnehagen.

Vurdering innebærer selvrefleksjon, 
og er en forutsetning for målrettet 
endring. Barnehagens egenvurdering 
er et sentralt virkemiddel og stor utfor-
dring til personalet for å få til utvikling 
og forbedring og dermed sikre kvaliteten 
på det tilbudet vi gir barn og foreldre.
 

I Heradsbygda barnehage 
har vi følgende metoder for å 
dokumentere/vurdere vårt arbeid: 

• Foreldremøter/samtaler.

• Barneintervju for de eldste barna.

• Ulike observasjonsmetoder 
 - både skriftlig og deltakende.

• Spørreundersøkelser.

Vi vurderer også 
jevnlig vårt arbeid på:

• Planleggingsdager

• Personalmøter 

• Pedagogiske ledermøter

• Avdelingsmøter
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«Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, 
styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger»

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN SIDE 9
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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

Planleggingsdag:
BARNEHAGEN
ER STENGT!

Planleggingsdag:
BARNEHAGEN

ER STENGT!

Foreldremøte for 
Andedammen, Ekorn-

toppen og Revehiet

Foreldremøte for Bikuben og Maurtua

Superklubben

Brannøvelse

Husk:
27. august 2018 
SUPERKLUBBEN 
BEGYNNER 
(5 ÅRINGENE) 

Superklubben hver onsdag og mandag med unntak av desember,  skolens  høstferie og vinterferie uke frem til avslutningstur 29. mai.

Superklubben
begynner
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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

Høsten 2018:

Superklubben

Skolens høstferie

Høstfest

Superklubben

Superklubben

Superklubben

Husk å melde fra på IST -direkte 

om ditt barn skal ha litt fri 

i høstferien til skolen!

Alle foreldre foresatte 

inviteres til foreldrekaffe 

på sin avdeling.

FellessamlingSuperklubben

Superklubben

Superklubben

Superklubben
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OKTOBER 2018
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

39

40

41

42

43

44

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

Skolens høstferie

Superklubben

Superklubben

Superklubben

Fotografering i barnehagen

Fellessamling

SU-møte

Superklubben

Superklubben

Superklubben

Grupper på tvers, Bikuben, Revehiet  og Ekorntoppen

Grupper på tvers, Bikuben, Revehiet  og Ekorntoppen

Grupper på tvers, 
Bikuben, Revehiet  
og Ekorntoppen

Grupper på tvers, 
Bikuben, Revehiet  
og Ekorntoppen
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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

Superklubben

Superklubben

Superklubben

Superklubben

Fellessamling

Foreldremøte med foredrag ved Pål Roland

Superklubben

Superklubben

Superklubben

Superklubben

Grupper på tvers, 
Bikuben, Revehiet  
og Ekorntoppen

Foreldresamtaler 

Maurtua i uke 

45 og 46

Husk:
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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

JULAFTEN 1. JULEDAG 2. JULEDAG

NYTTÅRS-
AFTEN

Barnehagen har juleferie – stengt!

Adventssamling

Adventssamling Lysfest

Adventssamling Nissefest



Heradsbygda barnehage - årskalender 2018-201924

Takk for året som har vært,
for alt vi har opplevd og lært.
Takk for erfaringer og nye venner.
Magiske minner vi aldri glemmer.

Nå er vi klare for det nye år
og håper vi nye lærdommer får.
Med blanke ark trår vi til
og håper året gir oss akkurat det vi vil.

”
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JANUAR 2019
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
Planleggingsdag:
BARNEHAGEN
ER STENGT!

(denne dagen har også 
skolene planleggingsdag)

Superklubben

Superklubben

Superklubben

Superklubben

Fellessamling

Foreldresamtaler for Bikuben, 
Revehiet og 
Ekorntoppen. 
De som er 3-4 år.

Husk:

Superklubben

Superklubben

Superklubben

Superklubben
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FEBRUAR 2019 
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

Husk å melde 
fra på IST -direkte 
om ditt barn skal 

ha litt fri i skolens 
vinterferie.

Superklubben

Superklubben

Superklubben

Skolens 
vinterferie

KARNEVAL

Fellessamling

Foreldresamtaler 

for Bikuben, 
Revehiet og 
Ekorntoppen. 

De som er 3-4 år.

Husk:

Superklubben

Superklubben

Superklubben
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MARS 2019
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

Skolens 
vinterferie

Superklubben

Superklubben

Superklubben

Barnehage-
dagen

Planleggingsdag:
BARNEHAGEN

ER STENGT!

FellessamlingSuperklubben

Superklubben

Superklubben

Superklubben
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APRIL 2019
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

PALME-
SØNDAG

SKJÆR-
TORSDAG

LANGFREDAG PÅSKEAFTEN 1. PÅSKEDAG

2. PÅSKEDAG

Superklubben

SU-møte

– foresatte blir invitert 
til å spise frokost 
i barnehagen.

Barnehagen har påskeferie og holder stengt

Barnehagen er åpen 

igjen etter påske VernerundeSuperklubben

Foreldresamtaler 

for skolestartere   

Fellessamling
PåskefrokostMaurtua og Bikuben

Påskefrokost
Ekorntoppen, 

Revehiet og 

Andedammen
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MAI 2019
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

OFFENTLIG 
HØYTIDSDAG

GRUNNLOVS-
DAG

Foreldresamtaler 

for skolestartere   

Barnehagen
er stengt!

Barnehagen
er stengt!

Barnehagen
er stengt!

Ruskendagen

DUGNAD

Vi øver 
til 17. mai

Sommerfest

Avslutningstur 

for Superklubben

Superklubben

Superklubben

Fellessamling

Husk:

Husk å melde fra på IST- direkte om ditt barn skal ha ferie utover uke 28, 29 og 30.

RUSKENDAGEN 2. MAI!
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JUNI 2019
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

SANKTHANS
AFTEN

PINSEAFTEN 1. PINSEDAG

2. PINSEDAG

Brannøvelse

Planleggingsdag:
BARNEHAGEN
ER STENGT!

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

VI ØNSKER 
DERE EN RIKTIG 
GOD SOMMER!

JULI 2019 
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

Barnehagen har sommerstengt

Barnehagen har sommerstengt

Barnehagen har sommerstengt
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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»

RAMMEPLAN FOR 
BARNEHAGEN

 SIDE 49




