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I samarbeid med deg som foresatt 
skal vi sørge for at barnet får et så 
godt utgangspunkt som mulig for 
å møte livet utenfor barnehagen.
 
Personalet skal møte barns undring 
på en utforskende måte slik at det 
danner grunnlag for et aktivt og ut-
viklende læringsmiljø. En forutsetning 
for god læring er opplevelse av glede, 
mestring og vennskap. Å få delta i 
lek og å få venner er grunnlaget for
 barns trivsel. I samhandling med 
andre legges grunnlaget for både 
læring og for utvikling av sosial 
kompetanse. Dette forutsetter et 
miljø for lek og læring som gir 

mening for alle barn med deres 
ulike forutsetninger og bakgrunn. 

Den daglige kontakten med deg er 
også avgjørende for at barnehagen 
skal være et godt sted for barnet ditt. 
Ta kontakt hvis det er noe du lurer 
på, eller for å gi en tilbakemelding 
på din opplevelse av barnehagen. 

Denne kalenderen gir informasjon 
om arrangement og rutiner i Veien 
barnehage barnehageåret 2018-2019. 

I tillegg til denne kalenderen har vi 
informasjonsskrivet «Veien barnehage, 
en barnehagereise med vennskap, 

leik og vennskap» som utdyper de 
faste arrangementene som gjentar 
seg år for år. Vi har også et informasjons-
hefte om praktiske ting i barnehagen. 

Fra hver avdeling sendes det ut 
månedsplaner - og månedspost 
hvor det pedagogiske arbeidet 
beskrives. 

Som arbeidsverktøy for ansatte har 
vi «Fagplan for arbeid med barn».

Jeg er glad for å ha deg og barnet 
ditt er i Veien barnehage.

Håper denne årskalenderen er til nytte 

for deg - kom gjerne med tilbakemelding 
på hvordan du opplever den.

Med vennlig 
hilsen 

Nina Iversen
Enhetsleder

Velkommen til et nytt barnehageår 
i Veien barnehage
Personalet i barnehagen skal være tilstedet for barna 
gjennom hele dagen, være gode rollemodeller 
og veilede barna i positivt samspill.
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Presentasjon av avdelingene og 
personalet i Veien barnehage 2018/2019
VEIEN BARNEHAGE 
HAR 3 AVDELINGER:
Dur & Moll, 
Ull &Tull og 
Tuss &Troll

Dur & Moll
17 barn er tilknyttet avdelingen

5-åringer : 6 stykker
4-åringer: 5 stykker
3-åringer: 6 stykker

Ull & Tull
18 barn er tilknyttet avdeling

5-åringer: 6 stykker
4-åringer : 7 stykker
3- åringer: 5 stykker

Tuss & Troll
10 barn er tilknyttet avdelingen

2 -åringer : 5 stykker
1-åringer : 5 stykker
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Rikke Renate 
Nordby

Bente 
Sørbu

Njomza 
Shabani

Laila 
Tangen 
Langbråten

Heidi 
Solberg

DUR & MOLL

Despina Iris 
Antonakis

Marit 
Amundsen 
Bjerkelund

Randi 
Larsen

Patricia 
Lystad

Heidi 
Solberg

ULL & TULL

Marianne 
Simarud

Hilde 
Ryge

Randi Loe 
Kristoffersen

Tone 
Sørlie

Gøril 
Liseth

TUSS & TROLL
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Tilvenning 

Under tilvenning fokusere vi på 
å skape trygghet for enkeltbarnet, 
bli kjent med han/henne og dere 
foresatte.  Rutiner og gjentakelser 
i løpet av dagen er også sentralt.

• Kontaktpersonen lager avtaler med  
 deg i forhold til hvor lenge barnet skal  
 være i barnehagen de første dagene.  
 Antall timer utvides i løpet av dagene 
 – viktig å vurdere varigheten ut fra 
 barnets behov.

• Det er viktig at barnet får lov til 
 å vise  følelser, vi og dere foresatte 
 skal godta at barnet gråter. - Vi må  
 støtte og bekrefte barnet på den 
 opplevelsen det har, f.eks ”ja, jeg  
 ser du er lei deg”.

• Vi ønsker at du som foresatt alltid 
 skal si ”hadet” til barnet når du går.

• Ring gjenre hvis du er spent på   

 hvordan det går, evt ringer vi eller 
 sender deg en melding.

• For noen barn skaper det trygghet 
 for barnet å ha med seg et kosedyr 
 og/eller smokk.

• Ingen tilvenning er lik. Barn som   
 har hatt en smertefri tilvenning den  
 første uken kan etter hvert begynne  
  å protestere og være lei seg

Fadder

På Dur & Moll og Ull & Tull er Maxibarna 
(de største barna) faddere for de nye 
barna. De skal sammen med kontaktper-
sonen hjelpe barnet til å finne seg til rette.

Fra Tuss & Troll til 
Ull &Tull og Dur &Moll

Barn som skal bytte avdeling på huset, 
trenger også en tilvenningsperiode. 
Tilvenningen skal skjer gradvis. 

Barna som skal over fra 
Tuss og Troll begynner 
på forhånd å besøke den 
avdelingen hvor de skal 
begynne. I begynnelsen 
er besøkene korte, men 
blir utvidet etter hvert.

Den første måneden barnet er i barnehagen regner vi for tilvenningsperioden. 
Men hvert enkelt barn trenger ulikt med tid, det er viktig å se hvert enkelt barns behov. 
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Overgang til skolen
Det er de eldste barna i barnehagen, 
5-åringene, som er med i Maxigruppa.

MAXIGRUPPA MØTES PÅ 
FASTE DAGER I UKA:

• Mandager i lik uke kl 09.30-11.45
• Tirsdag og torsdag formiddag

I LØPET AV ÅRET ER MAXIGRUPPA 
PÅ NOEN FASTE TURER:

• Teater på Folkehøgskolen
• Kirkevandring i desember
• Vannleik på Ringeriksbadet
• Besøk på Hringariki.
• I mai er det avslutningstur. 
 Barna er med på bestemme hvor  
 ferden går. De siste årene har det  
 vært tur til NAF, med kjøring av   
 elektriske biler.

• Etter jul skal Maxigruppa bade   
 5 ganger på Ringerikesbadet, 
 informasjon om dato kommer.

Vi vil at Maxigruppa skal være en tid å 
se frem til, samt noe å strekke seg etter. 
Barna  forbereder seg til å begynne på 

skolen, men vi mener det er viktig 
at det siste året i barnehagen er et 
barnehageår og ikke skole. 

MAXIRUPPA SKAL GJENNOM 
ULIKE TEMA I LØPET AV ÅRET:

Språklig bevissthet, førmatematiske 
aktiviteter, trafikkopplæring, forskning/
eksperimentering, IKT, skoleforbredene 
aktiviteter samt besøk på Hringariki.

Vekting av temaene vil varierer fra 
år til år, og barna skal medvirke på 
valg av aktiviter.

Vi skal gi Maxiene opplevelsen av 
og få andre utfordringer og oppgaver 
enn de andre barna.

UTGANGSPUNKTET FOR 
MAXIGRUPPA SKAL VÆRE: 

Leik, fellesskapsfølelse (vi-følelse), 
glede, vennskap, felles opplevelser 

ute og inne, mestringsfølelse, sosial 
kompetanse og selvstendighet. Selv 
om 5-åringene har mange likhetstrekk, 
er de også på ulike stadier i forhold til 
modenhet -  dette er noe det blir tatt 
hensyn til.

I juni kommer vi til å ha Maxigruppe hver 

dag. Mer informasjon om dette kommer. 

I Ringerike er det utarbeidet en felles 
Handlingsplan for overgangen fra barne-
hage til skole. På foreldremøte på høsten 
får foresatte delt ut en informasjonsfolder 
og på våren gjennomføres «Skolestarter-
samtale». 
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Informasjon
Den daglige informasjonen mellom de 
voksne og foresatt er det aller viktigste i 
barnehagen. Det er viktig at du informerer 
om evt. ting/hendelser som kan påvirke 
dagen til barnet ditt og det er viktig at 
vi informerer deg om evt. hendelser i 
barnehagen.

Du får også tilsendt månedsposten og 
månedsplan på mail. I månedsposten 
får du informasjon om arrangement og 
aktiviteter.

Hjemmesiden til barnehagen er konstant 
gjennom hele barnehageåret.

Avdelingene legger ut bilder av hverdagen 
på Facebook, følg oss gjerne der.

Foreldresamtale
Barnehagen har en planlagt foreldre-
samtale i året. Her er det ditt barn som 
er i fokus og du kan spørre om det du 
er opptatt av. Som et utgangspunkt for 
samtalen brukes skjemaet ALLE MED.  
Dette skjemaet, som tar utgangspunkt 

i barnets utvikling, gir du barnehagen 
tillatelse til å bruke på forehånd. Før hver 
samtale vil pedagogisk leder i forkant 
sette opp en liste over mulige tidspunkter 
for samtaler. Fordi det ofte er samtaler 
fortløpende, er det viktig at du møter 
presis.

«Fire år trygg og klar»
I forkant av 4-årskontroll på Helsestasjo-
nen gjennomføres det en foreldresamtale 
i barnehagen. Både foresatte og bar-
nehagen fyller ut samme skjema som 
deretter blir sendt til Helsestasjonen.

«Skolestartersamtale»
Våren før skolestart er det foreldresamtale 
hvor det fylles ut et skjema i fellesskap. 
Skjemaet sendes til den skolen barnet 
skal gå på.

Dersom du eller barnehagen på andre 
tidspunkt av året føler behov for samtale, 
er dette mulig. Ta kontakt med pedago-
gisk leder for å gjøre en avtale.

Foreldremøte
Barnehagen har foreldremøte i 
september.  I tillegg er det et foreldre-
møte for helt nye foresatte på våren, 
der går vi igjennom hva en barnehage 
er og foresatte får hilse på styrer og 
pedagogisk leder på den avdelingen 
barnet skal gå på. 

I år er det også et felles foreldremøte 
for alle barnehagene i Ringeirke. Møtet 
er i forbindelse med kompetanseløftet 
”Være sammen”. Den 7. november 
kommer Pål Roland - sett av kvelden

Samarbeidsutvalget (SU)
Barnehagen har et Samarbeidsutvalg.  
I SU sitter representanter fra foresatte 
(1 fra hver avdeling), to fra de ansatte i 
barnehagen og en politiker som repre-
sentant for Ringerike kommune. 

SU er et rådgivende organ som skal 
uttale seg i forhold til nasjonale og 
kommunale høringer. De har også 
rett til å uttale seg om saker som er 
av viktighet for barnehagen.

Har du saker som du ønsker å ta opp, 
kan du gi beskjed om dette til styrer 
eller representanten på din avdeling.

Brukerundersøkelse
Alle de kommunale barnehagene 
gjennomfører annet hver år bruker-
undersøkelse i regi av Bedre kommune. 
Vi oppfordrer deg til å svare. Med 
din tilbakemelding kan vi bli en 
enda bedre barnehage.

Samarbeid med foresatte
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AVDELINGSMØTE 

Annen hver uke har avdelingene avd.
møte. På møtene settes det bla av tid 
til planlegging av aktiviteter og tema 
samt evaluering av disse. Evalueringen 
omfatter både hvert enkelt barns utvik-
ling, hvordan barnegruppen fungerer og 
hvordan gjennomføringen av aktiviteter/
tema har vært den siste måneden. 

PEDAGOGISK LEDERMØTE 

Annen hver uke  er det ped.ledermøte. 
På møtene settes det bla av tid til 
planlegging og evaluering av det peda-
gogiske arbeidet —”Fagplan for barn” 
er utgangspunktet for områder/tema.  

PLANLEGGINGSDAG I MAI/JUNI

Det pedagogiske arbeidet blir evaluert 
med utgangspunkt i ”Fagplan for arbeid 
med barn” - hva tar vi med oss videre?

PERSONALMØTER 

En gang i måneden har personalet møte 
på kvelden. På møtene blir det både 
planlagt og evaluert. Bla evaluering i 
forhold til det pedagogiske arbeidet, 
hvor flink er vi til å etterleve verdiene 
våre i det daglige og gjennomgang av 
HMS-rutiner. På møtet i januar blir 
foreldresamtaler forberedt.

SAMTALE MED BARNA

To ganger i året har U/T og D/M samtale 
med barna, bla for å høre hvordan barnet 
har det i barnehagen. Vi skal lytte til barna 
og følge opp de initiativ og ønsker de har.

OBSERVASJON

Observasjon hjelper de voksne til  å 
få bedre innsikt i barns lek, trivsel og 
utvikling. Observasjon gjennomføres 
fortløpende gjennom året.

Som forberedelse til forelresamtalen 
bruker vi skjemaet «ALLE MED». 
«TRAS» (Tidlig registrering av språket) 
blir gjennomført med Maxibarna.  
Du som foresatt gir tillatelse til at ditt 
barn blir observert ved hjelp av dette 
materialet, eller om vi skal bruke andre 
metoder.

TANKEKART

I det daglige brukes tankekart når barna 
skal medvirke, både i planlegging og i 
evaluering.

BILDER

Bilder blir tatt fortløpende og knyttes opp 
mot aktiviteter og temaer vi jobber med.

Dokumentasjon og vurdering
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Arbeid med Rammeplan

Det settes av tid til gjennomgang 
og refleksjon på personalmøter og 
planleggingsdager.

Lederopplæring for alle 
Enhetsledere i kommunen

Det gjennomføres regelmessig 
samlinger for alle enhetsledere i 
Ringerike kommune.

Ringerike kommunen har valgt 
deltagelse i kompetanseløftet 
«Være sammen» 

Alle ansatte i de kommunale 
barnehagene er med på fagdag 
16. august 2018. I 2019 skal Randi 
og Despina Iris gjennomføre kurs for 
å bli utdannet til veiledere.

Sikkerhet 

En ganger i barnehageåret gjennomfører 
alle ansatte sikkerhetskortet og første-
hjelpskort. Denne opplæringen foregår 
via PC og avsluttes med en test. Annet 
hvert år gjennomføres førstehjelpskurs 
med instruktør og praktiske øvelser.
Brannvernkurs blir også gjennomført 
regelmessig.

Utdanning av Barne- 
og ungdomsarbidere

Ringerike kommune gir tilbud til 
alle assistenter om å ta eksamen 
og deretter mulighet for å ta Fagbrevet. 
I Veien barnehage har Bente, Hilde og 
Marit gjennomført eksamen.

Veileder om vold og  
seksuelle overgrep 

Ringerike kommune har utarbeidet en 
felles veileder: «Rutine og veileder for 
håndtering av  mistanke om for seksuelle 
overgrep i  barnehagen». Den finnes på 
hjemmesiden til Ringerike kommune og 
Veien barnehage. 

Nettverket Menn i barnehagen

MIB Startet høsten 2016 og er et nettverk 
for menn som arbeider i barnehage. 
Det gjennomføres jevnlig møter i dette 
nettverket.

Lekeressurs i barnehagen

Gutter fra ungdomsskolen oppfordres 
til å søke jobb i barnehagen for en kortere 
tid, i skolens ferier. De vil få veiledning 
av menn i barnehagen. Barnehagen 
må ha menn som ansatt for å søke 
om Lekeressurs.

Kompetansetiltak for personalet 
Ringerike kommune har fokus på kvalitet og kompetanseutvikling. 
Prioriterte tiltak for barn og unge er: 



Veien barnehage - årsplan med kalender 2018-201912

ENKELTBARNET I FOKUS

BARNEKULTUR

I Rammeplanen er det en tredeling av be-
grepet «barnekultur». Barnekultur forståes 
som kultur av, med og for barn.

Kategorien  «kultur for barn» rommer 
voksnes kulturprodukter for barn, slik 

som litteratur, teater, musikk, konserter, 
kunstutstilling, tv-program, filmer og an-
dre kulturprodukter som har barn 
som målgruppe.

«Kultur av barn» skapes i utgangspunktet 
av barn og kan forstås som det barn har 
sammen, uten innblanding fra de voksne. 
Barns kultur uttrykker seg gjennom lek; 
f.eks gjemmeleker, sykkelleker, balleker 
og hoppetau. Kulturen omfatter også et 
stort register av språklige sjangrer; f.eks 
sangleker, regler, rim, gåter, vitser og 
fortellinger. 

«Kultur med barn» er en arena hvor voks-
ne og barn møtes og leiker sammen på 
mer eller mindre like vilkår. Barna er med 
som aktør og produsenter av kulturen.

Mellom barns egen kultur og de voksnes 
kultur for barn, finnes det et rom der barn 
og voksne møtes og leiker sammen. Vi vil 
sette fokus på barnekultur gjennom leik, 
vennskap og aktive barn.

AKTIVE BARN

Gjennom hele året har vi fokus 
på aktive barn.

• Selv om det ikke er et skarpt skille  
 an man kan  dele inn bevegelse i grov-
 motoriske -og finmotoriske bevegelser:
 Grovmotorikk er store bevegelser med  
 bruk av store muskelgrupper. 
 Finmotoriske bevegelser omfatter  
 bevegelse med små muskelgrupper, 
 for eksempel øye- håndbevegelse.

• Sansemotorikk handler om samspillet  
 mellom sansene og bevegelses-
 apparatet. Vi bruker sansene for å  
 kunne utføre bevegelser, og vi bruker  
 bevegelse for å kunne sanse. Alle barn  
 trenger aktiviteter som stimulerer dette  
 samspillet. Gjennom sansemotorisk  
 utvikling får barnet et stadig mer 
 meningsfullt og helhetlig bilde av 
 seg selv og verden omkring.

• Aktive barn er også knyttet til å 
 undre seg og utforske omverdenen. 
 Vi har et bevisst forhold til hvordan vi  

 møter barns undring. Fokus på å dra  
 på oppdagelsesferd med barna for å  
 utforske og finne ut av ting sammen.

Satsningsområder
B
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Leik

Vennskap

Aktive barn

Enkeltbarnet i fokus
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VENNSKAP 

Gjennom hele året har 
vi fokus på vennskap.

• Vennskap er viktig for barn i alle aldre

• Å være venner er å møtes i et forhold  
 hvor den enkelte opplever seg som  
 godtatt og verdsatt for akkurat den 
 han eller hun er. Også de yngste barna  
 har sterke vennskapsrelasjoner.

• Vennskap bidrar til en følelse av 
 deltakelse og fellesskap som igjen  
 bidrar til positiv selvfølelse. 

• Vennskap og tilrettelegging for gode  
 relasjoner i barnehagen, er en forut-
 setning for god læring og opplevelse 
 av glede og mestring.

Nasse Nøff og 
Ole Brumm satt 
i gresset og 
tegnet. 
«Hvordan 
staves venn?», 
sa Nasse. 
«Jeg trenger 
ikke stave 
det, jeg føler 
det», svarte 
Brumm.

Grovmotoriske aktiviteter både ute og inne.
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«VÆRE SAMMEN»  

«Være sammen» handler om 
kompetanseutvikling i barnehagen, 
der målet er er å heve kompetansen 
til alle ansatte i barnehagen slik at 
kvaliteten i det daglige arbeidet med 
barna styrkes.

Den autoriative voksenstilen er 
et grunnleggende prinsipp i 
«Være sammen». 

Det er fem kjernekomponenter 
som er viktig i «Være sammen»: 
•  Den autoritattive voksenstilen
•  Kommunikasjon og samspill
•  Tidlig innsats, håndtere utfordrende  
 atferd og implementering 
•  Organisasjonsutvikling

DET DU TROR OM MEG

Det du tror om meg,

slik du er mot meg

Hvordan du ser på meg.

Hva du gjør med meg

Slik blir jeg.

• M JEMMES

Regnbueløven er bærer for de 
grunnleggende verdiene i «Være 
Sammen», 
særlig knyttet 
til Løveloven. 
Regnbueløven 
som 
dukke 
er også et 
viktig 
samtale-
verktøy med barna.

LØVELOVEN:

Jeg skal være meg,
men 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 fra!
Alle barn på jorden
har den samme rett
til å være trygge
og til å være sett.

Leik; både inne og ute og med naturen.

LEIK

Gjennom hele året har vi fokus på leik.
Leiken skal ha en framtredende plass i 
barnehagen. Leiken har egenverdi og er 
en viktig side ved barnekulturen. Leiken er 
et allment menneskelig fenomen der barn 
har høy kompetanse og engasjement. 

•  Hva vil barna leike med?
•  Hvor er det mest gøy å leik?
•  Fokus på regelleiker og sangleiker
•  Hva trenger vi av utstyr til rolleleiken
•  Leiekroker og rom som innbyr til leik.  
 Barna medvirker i prosessen om   
 hva slags tema det skal være.
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Fint turområde gir både leik, 
vennskap og aktive barn
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På uteområdet vårt har vi mange muligheter:

MULIGHET TIL Å:
•  Øve på grunn-
 leggende  motoriske   
 ferdigheter som:   
 krype - gå – løpe – 
 hoppe – hinke – klatre   
 balansere – kaste

• Ha aktiviteter og leik   
 som stimulerer 
 sansene våre:    
 Vestibulærsansen, 
 taktil sans, 
 bevegelses- og 
 muskelsansen, 
 hørsel, syn og lukt.
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På bålplassen vår har vi mange muligheter:

•  På bålplassen er det kjekt å være. 

•  Et fint sted å spise formiddagsmat.

•  I juni er dette området basen til Maxibarna
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VARM MAT

• Fra uke 35 starter vi opp med varm  
 mat fra Ringerikskjøkken på torsdager.

• Fra november kommer i tillegg Liv 
 til oss og lager varm mat på tirsdager 
 i ulik uke.

VANNLEIK PÅ RINGERIKSBADET

• I løpet av barnehageåret skal 
 Maxibarna bade 5 ganger på 
 Ringeriksbadet.

BARNEHAGEKONSERT

• I løpet av våren kommer Riks-
 konsertene å holder konsert for oss.

UT PÅ SKI

• Når det er snø, har vi flotte skiforhold  
 rett utenfor gjerdet. Forrige barnehage-
 år hadde vi t.o.m. oppkjørte løyper.

Litt informasjon
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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 stengt!

Planleggingsdag.

Barnehagen stengt!

AUGUST ER PREGET AV 
TILVENNING FOR NYE BARN:

Vi bruker tid på å bli kjent med nye barn 
og foresatte. Dessuten bruker både 
«gamle» og «nye» barn tid på å finne sin 
plass i barnegruppa. De største barna 
fra forrige barnehageår blir borte og nye 
relasjoner og vennskap skal etableres. 
Vi jobber med miljøet på avdelingen.

Både i august og september vil det fokuseres 
på trygghet for enkeltbarnet. Rutiner og gjen-
takelser i løpet av dagen er også sentralt.

• 15. august: 
 Nytt barnehageår starter opp. 

 Maxibarna begynner 
 på skolen og nye barn 
 kommer til barnehagen.

• 16. og 17 august: 
 Planleggingsdager. 
 Barnehagen er stengt disse dagene. 
 16. august er det felles foredrag   med Svanaug Lunde.

Husk:

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Varm mat!

Nytt barne-
hageår starter

Varm mat!

Varm mat!

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45
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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

Skolens høstferie

Husk:

GRUPPER PÅ TVERS AV AVDELINGENE:

Tirsdag formiddag samles barn og voksne på 
tvers av avdelingene. Felles tema for gruppene 
er vennskap. Vi har grupper ut mai måned.
Informasjon og planer fra hver enkelt gruppe 
blir gitt i september og januar.

• 10. september:
 Fotografering.

 Alle barn er med på gruppebilde og blir 

 tatt portrett av, men det er opp til deg   

 som foresatt å bestille det antall og 

 størrelse du ønsker

• 12. september:
 Foreldremøte for alle ansatte.

 Vi håper du har mulighet til å være med 

 denne kvelden. Du får bla annet info. om   

 planer framover, mulighet til å spørre 

 samt medvirke på aktuelle områder.

Fellessamling 
kl 10.30

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

• 21 september:
 Brannøvelse. Den første brannøvelsen i 
 løpet av barnehageåret er 21. september.  
 Den er varslet med både dato og tidspunkt.

• 28. september:
 Planleggingsdag.
 Barnehagen er stengt denne dagen. 

Planleggingsdag.
Barnehagen stengt!

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Brannøvelse

Fotografering

Foreldremøte

Varm mat!

Varm mat!

Varm mat!

Varm mat!

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45
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Husk:
• 9. oktober: 
 Brannøvelse.
 Den andre brannøvelsen i løpet av   barnehageåret er 9. oktober. Øvelsen er    varslet med dato, men ikke tidspunkt.

• 16. oktober:
 Møte i Samarbeidsutvalget. SU består av representanter fra foresatte,    ansatte og Ringerike kommune som    eier. Kom gjerne med innspill til     sakslista eller meld inn saker.

I FLERKULTURELL 
UKE ØNSKER VI Å :

• Sette fokus på de nasjonaliteter vi har 
 i barnehagen – kultur og mat.

• Enkeltbarn i fokus – vise fram kultur 
 og tradisjoner fra hjemlandet.

• Vi bruker kart til å finne ut hvor landene er og  
 prater om hva som er spesielt for landene. 

• Vi har en fellesdag på huset med catwalk  
 hvor barna kan vise fram gjenstander, klær,  
 synger osv.

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 Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Fellessamling 
kl 10.30

Brann-
øvelse

• Uke 43:
 Flerkulturell uke.
  Mer informasjon 
 om de ulike 
 dagene kommer.

SU-møte

Flerkulturell uke
Maxigruppe
9.30-10.45

Varm mat!

Varm mat!

Varm mat!

Varm mat!

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Barnehagekonsert:
RASMUS OG VERDENS 

MINSTE BAND
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Husk:

VENNSKAP ER ET GJENNOMGÅENDE 
TEMA FOR HELE BARNEHAGEÅRET, MEN 
I NOVEMBER HAR VI EKSTRA FOKUS:

•  På Dur & Moll og Ull & Tull har en voksen   
 barnesamtale med hvert enkelt barn. 
 Tema er vennskap og mulighet for 
 medvirkning .

•  Vennskap er tema både på samling 
 og i aktiviteter.

•  Opplevelser i grupper på tvers av avdelinger   
 kan også være introduksjonen til nye 
 fellesskap og vennskap  - både uformelle   
 besøk i hverdagen og aldersinndelte 
 grupper en dag i uka.

 

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

Felles foreldremøte: 
«VÆRE SAMMEN» med Pål Roland

Fellessamling 
kl 10.30

• Brannøvelse:
 Den tredje brannøvelsen 

 i løpet av barnehageåret er 

 i november. Den er ikke varslet.

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Varm mat!

Varm mat!

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Varm mat!

Varm mat!

Varm mat!

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45
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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

Luciatog kl 15.30

Barnehagen har juleferie – stengt!

Barnehagen stengt!

Husk:
• 6. desember: 
 Nissefest.
 Barna kan kle seg ut som nisser.     Vi har fellessamling, går rundt  juletreet og spiser julegrøt. 

• 13. desember:
 Lucia.
 Denne dagen inviterer vi dere foresatte  til å være med. Arrangementet foregår  ute. Det blir Luciatog kl 15.30, deretter    servering av gløgg og Lussekatter.

JULEVANDRING

• Maxigruppa har tradisjon på å være med 
 på julevandring i Hønefoss kirke .

STENGT I ROMJULEN

• Politisk er det vedtatt at de kommunale 
 barnehagene er stengt dagene i romjulen.

NissefestGrupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Varm 
mat!
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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 stengt

Husk:
• 2. januar: 
 Planleggingsdag.
 Barnehagen er stengt denne dagen. 

• Uke 4:
 KOKO-dager
 En uke med annerledes dager hvor vi  har fokus på glede og overraskelser.  Hver avdeling har ansvar for å arrangere  en dag. Det kan f.eks. være indianerdag,    trolldag osv. Mer informasjon kommer.

Fellessamling 
kl 10.30

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

KOKO-DAGER

• Foreldresamtaler:
 I uke 5 er det Tuss & Troll som har 
 foreldresamtaler. Husk å skrive deg 
 opp på listen som ped.leder lager.

Velkommen 
til et nytt år!

                                   UKE 5: Foreldresamtaler  TUSS & TROLL
Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Varm 
mat!
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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
Skolens 

vinterferie

Husk:

                                UKE 6: Foreldresamtaler  DUR & MOLL

FORELDRESAMTALER:

•  Foreldresamtaler blir gjennomført 
 i januar/februar måned. 

•  Hver avdeling har en uke hver. 

•  Pedagogisk leder henger opp liste over  
 alternative tidspunkt, skriv deg opp.

•  Ønsker du eller vi i barnehagen flere 
 samtaler avtaler vi dette fortløpende.

• 22. februar:
 Karneval.
 Vi kler oss ut og skaper 

 fellesopplevelser.

• Uke 6 og 7:
 Foreldresamtaler.

 Dur & Moll har foreldresamtaler 

 i uke 6 og Ull & Tull har 

 foreldresamtaler i uke 7.

                                UKE 6: Foreldresamtaler  ULL & TULL

Fellessamling 
kl 10.30

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Varm 
mat!
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Husk:

AKTIVE BARN ER ET GJENNOMGÅENDE 
TEMA FOR HELE BARNEHAGEÅRET, MEN 
I MARS OG APRIL HAR VI EKSTRA FOKUS:

•  Viktig å ha fokus på motorisk aktivitet 
 og bevegelse gjennom hele dagen.

•  Viktig å tenke motorikk og bevegelse 
 både inne og på uteområdet.

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

• 12. mars: 
 Barnehagedagen.
 Nasjonal barnehagedag. Denne dagen    har vi åpen dag i barnehagen – håper du    har mulighet til å komme innom!

• Aktivitetsdag:
 Det blir utedag.  
 Mer informasjon kommerFellessamling 

kl 10.30
Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45
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• Uke 16 PÅSKE:
 Politisk vedtatt at de kommunale 
 barnehagene er stengt mandag, 
 tirsdag og onsdag før skjærtorsdag.

• Aktivitetsdag:
 Det blir utedag.
 Mer informasjon kommer.

• Brannøvelse:
 Den fjerde øvelsen er på en vilkårlig 
 dag denne måneden —bare styrer 
 og verneombud er informert.

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

Barnehagen har stengt hele påskeuka

Husk:
• 11. april:
 Gul lunsj.
 Det er snart påske og vi markerer 

 den med gul lunsj. Denne dagen 

 er det koldtbord på stua hvor alle 

 forsyner seg og spiser på egen 

 avdeling.

• 30. april:
 Møte i samarbeidsutvalget.

 Kom med innspill til sakslista, 

 evt meld inn saker.

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Varm mat!

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

• 30. april:
 Vernerunde. Vernerunden er en kartlegging av 
 hvordan det fysiske miljøet i barnehagen er, jfr. lov 
 om internkontroll. Info. henges opp i forkant. Skriv 
 ned det du ønsker vi skal ta en ekstra titt på.

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Varm mat!

Varm mat!

Varm 
mat!

Varm 
mat!
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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

Barnehagen 
stengt

Barnehagen 
stengt

Barnehagen 
stengt

Husk: 

LEIK ER ET GJENNOMGÅENDE TEMA 
FOR HELE BARNEHAGEÅRET, MEN I 
MAI OG JUNI HAR VI EKSTRA FOKUS:

•  Regelleiker
•  Sangleiker
•  Hvilket utstyr trenger 
 vi til rolleleiken? 

• 16. mai: 
 Markering av 17. mai
 Vi snakker om at Norge ha bursdag, går i tog og spiser pølser.

• Dugnad:
 Samarbeidsutvalget arrangerer  dugnad i løpet av mai. Vi håper  du har mulighet til å komme.  Innkallelse kommer.Fellessamling 

kl 10.30
Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Grupper kl 
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Varm mat!

Varm mat!

Maxigruppe
9.30-10.45

Markering 
av 17. mai

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Maxigruppe
9.30-10.45

Varm 
mat!

Varm 
mat!

Varm 
mat!
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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

Barnehagen stengt

1. PINSEDAG

2. PINSEDAG

Planleggingsdag.

Barnehagen stengt!

Husk:
• 3. juni:
 Planleggingsdag.

 Denne dagen er barnehagen stengt.

• Sommerfest:
 I begynnelsen av juni arrangerer 

 Samarbeidsutvalget og barnehagen 

 sommerfest. Arrangementet er på 

 ettermiddagen. Vi starter med under-

 holdning og avslutning for Maxibarna 

 deretter er det spising av medbrakt mat. 

 Mer info kommer.

Varm mat!

Varm mat!

Varm mat!

Varm mat!

Varm mat!

Varm mat!
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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

Husk:
• Sommerstengt: 
 Det er politisk vedtatt at de  kommunale barnehagene  stenger 3 uker om sommeren. 

 Det er uke 28, 29 og 30.

Riktig god 
sommer til 
dere alle!
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