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Denne årskalenderen gir dere foreldre/
foresatte nødvendig og nyttig informasjon 
om barnehagens aktiviteter i løpet av året. 
Alle våre foresatte mottar denne kalen-
deren. I tillegg får dere månedsbrev og 
månedsplan i forkant av ny måned.

Barnehagens 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.

Vi vil fremover jobbe ekstra med 
Være Sammen. Våre barn skal bli 
sosialt kompetente, mestre samspill 
med hverandre og omgås på en god 
måte. 

Samfunnsmandatet vårt

Det er barnehageloven, rammeplan 
og kommunal handlingsplan Fra ord til 
handling som ligger til grunn for driften 
av vår barnehage. I tillegg til Folkehel-
seloven, Stortingsmeldinger og pålagte 
satsningsområder, er FNs barnekon-
vensjon alltid av stor betydning for vårt 
pedagogiske arbeid. 

Heggen barnehage er en samspills-
orientert barnehage, hvor det skal 
være godt og trygt å være for våre
barn, foreldre og ansatte. Vi skal oppleve 
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. God kvalitet vises 
også ved at vi voksne setter 
tydelige og positive grenser.

Som dere ser av logoen vår, 
har vi omsorgsfulle barn som 
leier hverandre. Vi er en 
barnehage 
i lærende utvikling. 

Vi er bevisste vår oppdragerfunksjon, 
samtidig som vi verdsetter samarbeidet 
vårt med dere foreldre, som vises 
gjennom sommerfuglen vår. 

Dobbelt-sosialisering er helt avgjørende 
for barnet ditt; vårt samarbeid er avgjø-
rende for hvordan barna våre har det hos 
oss, og for kvaliteten i barnehagen!

Med vennlig hilsen 

Stine Kristoffersen
Avdelingsleder

Heggeninformasjon
Velkommen til en tid med nye muligheter, utfordringer 
og spennende opplevelser for både små og store! 
Dette året har vi 18 plasser på storbarnsavdelingen 
Grønn og 9 plasser på småbarnsavdelingen Gul.
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På Gul har vi 9 
småbarnsplasser.  

DE ANSATTE ER:

• Ped. leder
 Siv Iren Gravermoen Jensen

• Barnehagelærer
 Nora Nyhuus Røed

• BUA
 Wenke Hansen

På Grønn har vi 18 
storbarnsplasser.

DE ANSATTE ER:

• Ped. leder
 Kristine Grythe

• Barnehagelærer
 Anne Kviteberg Gomnes

• BUA 
 Hanne-Merethe Myrvang

• BUA
 Gro Anita Hauge

• Lærling
 Henriette Solstad

Presentasjon av avdelingene og personalet 
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Vårt verdigrunnlag

• 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. 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 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.

 Vi finner glede i hverdagens små øyeblikk… for små øyeblikk gir store minner.
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Det autoritative perspektivet

Den autoritative voksenstilen skal være 
en del av barnehagens pedagogiske 
plattform og vår felles forståelse – vi 
voksne gjør jobben vår ved å være varme 
relasjonsbyggere, samtidig som vi er 
tydelige når vi setter krav og grenser 
til barna våre og også til oss sjøl.

Virkningen av dette gir positiv atferd 
og hemmer negativ atferd hos barna 
våre.

Relasjoner til barna

Relasjonsbygging og grensesetting skal 
preges av varme og respekt for barnet, 
som igjen  hjelper barnet til å medvirke.

Den autoritative voksenstilen

Vi voksne viser varme og omsorg samti-
dig som vi er tydelige overfor barnet.
Vi er varme og grensesettende og jobber 

bevisst og målrettet med å utvikle gode 
relasjoner til barna våre og vi viser en 
aksepterende holdning. Barna opplever å 
motta krav og kontroll i varme og tillits-
fulle omgivelser. Grunnleggende for den 
autoritative voksenstilen er den varme og 
tillitsfulle relasjonen. 

Ved å være en varm og grensesettende 
voksen med respekt for barnets auto-
nomi/selvbestemmelse og demokratiske 
prinsipper, gir vi større rom for barns 
medvirkning.

Den autoritative voksne har klare for-
ventninger til barnet og følger opp barnet 
på en tydelig måte gjennom grenser og 
normer. Og i et autoritativ miljø er det 
klart hva som vi anser som god atferd og 
vi veileder barnet til å forstå. Den auto-
ritative voksenstilen vår hjelper barn til 
positiv utvikling, også våre barn med mer 
utfordrende atferd. Dermed er det tidlig 
innsats å være autoritativ voksen. Den 

varme og grensesettende voksne er for-
delaktig både i forhold til atferd og læring.

Perspektivtaking

Vi voksne er aktive og nærværende 
i samhandling med barna våre, vi er 
positivt perspektivtakende. Vi voksne 
ser omgivelsene med barnets øyne for 
å kunne bedre sette oss inn i hva barnet 
tenker, føler og ønsker. Vi blir da bedre på 
å forstå og imøtekomme barnets behov. 

Vi må vise ekte genuin interesse for 
hva barnet er opptatt av, ellers gjennom-
skuer barnet oss og relasjonen og tilliten 
svekkes. Barnet skal oppleve at den 
tilstedeværende voksne oppriktig bryr 
seg og ønsker kontakt og bekrefter 
barnets egenverdi. 

Det avgjørende er at vi som voksne 
virkelig satser på relasjonen til barnet!

Grensesetting

Barn må lære grenser. Som tydelige 
voksne setter vi standarden for barnets 
atferd gjennom grensesetting, derfor har 
vi forutsigbarhet og gode rutiner.

Grensesetting er en viktig del av barnets 
modning. Ved å oppleve å bli satt grenser 
for, lærer barnet å ta hensyn til andre 
og at en ikke kan være førstemann hele 
tiden. Turtaking er et godt eksempel på 
grensesetting.

I samsvar med alder og modenhet vil 
barns medbestemmelse i stadig større 
grad bli en del av samhandlingen mellom 
barnet og oss voksne. Når barnet for-
holder seg til grensene og oppfyller 
de kravene som blir stilt, må det opple-
ve å få positiv tilbakemelding, da positiv 
forsterkning og grensesetting hører 
sammen.

Være Sammen og forventninger til oss voksne

Mål for oss voksne – heve kompetansen vår • 
Mål for barna våre – skape et godt læringsmiljø



Barnets medbestemmelse

Grensesetting fungerer best når vi voksne 
er varme og støttende og forklarer hvorfor 
vi må ha akkurat disse grensene. Gjen-
nom samspillet mellom oss voksne og 
barna blir den daglig grensesettingen til 
innlæring av normer- som er de allment 
aksepterte reglene for god atferd som 
barna etter hvert tilegner seg.  

I begynnelsen av sin utvikling er barna 
avhengige av klare ytre grenser og regler. 
Gjennom normdannelsen aksepterer bar-
na grensene på et dypere plan og reglene 
blir en del av barnas personlige hand-
lingsmønstre, ved å ta til seg reglene så 
er de nå i stand til å oppfatte grensene og 
bruke reglene i nye situasjoner. Reglene 
og grensene er blitt normative og barnets 
og normene er internalisert i barnet. 

Barnets relasjonelle og etiske kompetan-
se øker og det blir selv mer autoritativt, 
slik at barnet opplever mer medvirkning.  
Gjennom bruken av Løveloven internali-
seres normer og barnet får hjelp til etisk 
refleksjon og til å ta valg som gjør at det 
må ta hensyn til andre enn seg selv.

Den varme grensesetter

Den autoritative voksne er en varm 
grensesetter ved å hjelpe barnet til en 
bedre forståelse av seg selv i samspillet 
med andre. 

Vi er varme grensesettere:
• Vi griper inn i situasjoner som er 
 i ferd med å utvikle seg negativt.

• Vi gir barnet hjelp til å ta gode 
 valg i bestemte situasjoner.

• Vi gir beskjed om å rydde, vi 
 følger opp det som er formidlet, 
 og vi sørger for gjennomføring.

• Vi utvikler barns normgrunnlag, 
 slik at vi får trygge barn som tar 
 gode og egne valg.

LØVELOVEN
Kan du 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 i fra!
Alle barn på jorden
har den samme rett
til å være trygge 
og til å være sett!
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Deres livslange lærings- og kompe-
tanseutviklingsprosjekt 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 våre 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 bar-
na 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 fellesskap. 
De voksne har et medansvar for at 

hvert enkelt barn føler seg respek-
tert. 

Vi tror at det barn trenger hjelp til 
i dag, mestrer det senere på egen 
hånd. Vi voksne, sammen med 
andre kompetente 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 
engasjerer 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, vi 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 skapen-
de omgivelser. Barna opplever da 
mestring og glede gjennom ulike 
aktiviteter i sosial samhandling. 

Å oppleve mestring er 
grunnlaget for all læring. 

Våre ansatte igangsetter, følger 
opp og tilrettelegger derfor for 
varierte lærings- og endrings-
prosesser 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.

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. 
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4 ULIKE VOKSENSTILER 

Autoritative voksne 
• Skal fremme positiv atferd og 
 hemme negativ atferd hos barna.

• Gi varme og respekt for barna 
 samtidig som man er tydelig.

• Utvikle gode relasjoner til barnet 
 og vise en aksepterende holdning.

• Gir rom for det medvirkende barnet.

• Den voksne har fokus på tillit. 

Det er den autoritative voksen-
rollen som skal implementeres i 
barnehagen, og den er et grunn-
leggende prinsipp i «Være sammen». 

Den forsømmende voksenstilen
• Viser liten eller ingen interesse 
 for barnet.

• Stiller ingen krav, grenser, normer 
 eller kontroll.

• Denne voksenstilen kan gjøre at 
 barna blir aggressive, innadvendte,  
 barnet klarer ikke å forhold seg til  
 andre.

• Barna kan få utfordringer med 
 å ta imot beskjeder og møte krav.

• Denne voksenstilen kan forbindes  
 med omsorgssvikt.

Den ettergivende voksenstilen
• Preges av omsorg og støtte, men den  
 voksne har vanskeligheter med å sette  
 krav og være konsekvent ovenfor barnet.

• De viser mye varme og nærhet til barnet  
 og fokuserer på positive relasjoner.

• En ettergivende voksenstil mangler  
 struktur og den voksne kan bli  
 utydelig.
• Barna kan bli usikre og utrygge.

Den autoritære voksenstilen
• Byr på mer kulde enn varme

• Den voksne har høy grad av kontroll  
 og tar lite hensyn til barns medvirkning.

• Har strenge regler for barna.

• Barna kan bli aggressive, sårbare og  
 utrygge i møte med nye utfordringer.
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Barnehagen skal fremme 
vennskap og fellesskap
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, 
kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare 
å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal 
aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og 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.

Personalet skal:
• støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, 
 oppleve vennskap og lære å beholde venner
• samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme 
 normer for samhandling i fellesskap
• støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler 
 og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger
• støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og 
 finne løsninger i konfliktsituasjoner
• forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, 
 krenkelser og uheldige samspillsmønstre. • RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN
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Fag- og satsningsområder
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 
helhetlig 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.

I 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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Felles kommunale 
satsningsområder

Livsmestring, helse,  
kosthold og fysisk aktivitet 

Det har vært en kartlegging av kosthold 
og fysisk aktivitet i barnehagene i 2018, 
som viste store variasjoner i barnehage-
nes rutiner for kosthold og tilrettelegging 
av fysisk aktivitet. 

Ut i fra denne kartleggingen og 
rapporten er det bestemt at det skal 
være felles retningslinjer og klare 
føringer for kommunale barnehager. 

Resultatmål: Det skal legges til rette for 
så lik praksis som mulig innen mattilbud 
og fysisk aktivitet i alle barnehagene.

Kommunen satser på folkehelsearbeid. 
Ringerike kommune har startet et 
prosjekt «helsefremmende oppvekst» 
(HOPP). Målsetningen for prosjektet er 
at barn i Ringerike skal oppleve mestring, 
trivsel og god helse i hele oppveksten. 
Barnehagen er en opplæringsarena 
som danner grunnlaget for dette. 

Henviser til Rammeplanen: 
«Barnehagen skal bidra til barnas 
trivsel, livsglede, mestring og følelse 
av egenverd og forebygge krenkelser 
og mobbing».

I FØLGE RAMMEPLANEN SKAL 
barnehagen være en arena for 
daglig fysisk aktivitet og motorisk 
utvikling. Barna skal inkluderes i 
aktiviteter der de kan få være i 
bevegelse, lek og sosial sam-
handling og oppleve motivasjon 
og mestring ut fra egne forut-
setninger. 

Barnehagen er opptatt av at måltidet 
skal være en sosial arena for læring. 
Måltid og matlaging i barnehagen 
skal gi barna et grunnlag for å utvikle 
matglede og sunne helsevaner.

(SE RETNINGSLINJER FOR MAT 
OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN)
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 1 Barnehagen bør legge til rette for minst tre faste  
  måltider om dagen, med medbrakt eller servert mat.

 2 Barna i barnehagen bør få god tid til å spise,  
  vi anbefaler minst 30 minutter.

 3 Mat og måltider som serveres i barnehagen bør  
  være varierte og i tråd med Helsedirektoratets  
  kostråd.

 4 Barnehagen bør servere grønnsaker og frukt  
  eller bær hver dag.

 5 Barna bør få tilbud om lett- eller skummet melk  
  og vann til måltidene i barnehagen, og vann bør  
  alltid være tilgjengelig.

 

 6 Servering av kaker, kjeks, is, saft og lignende bør  
  begrenses i barnehagen. Godteri, snacks og brus  
  bør unngås.  
  Barnehagene spesifiserer de spesielle  
  anledningene hvor kaker, is og lignende  
  serveres, dette er kun 4-5 ganger per år.  
  Bursdag feires med barnet i fokus.

 7 Spisemiljøet i barnehagen skal fremme helse,  
  mat- og måltidsglede, og personalet bør delta  
  aktivt i måltidene.

 8 Måltidene i barnehagen skal være en pedagogisk  
  arena der barn får medvirke i mat- og måltids- 
  aktiviteter.

 

 9 Det skal legges til rette for god håndhygiene i barne- 
  hagen og håndvask bør gjennomføres før måltidene.

 10 Maten i barnehagen skal være lagret, tilberedt,  
  servert og merket i samsvar med regelverk og råd  
  fra Mattilsynet.

 11 Barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlige  
  behov knyttet til mat og måltider. 
  Barnehagen ivaretar religiøse forskrifter.

 12 Barnehagen bør ha en miljøvennlig praksis med lite  
  matsvinn. Plantebaserte matvarer, fisk og sjømat  
  bør være sentralt i mattilbudet.  
  Barnehagen har innkjøpslister og menyer  
  som ivaretar dette.

Retningslinje for 
MAT OG MÅLTIDER i barnehagen
Retningslinjen er basert på Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje  

for mat og måltider i barnehagen og samsvarer med Rammeplan for barnehagen.  

Retningslinjen har noen lokale tilpasninger. 

Retningslinjen for mat og måltider for de kommunale barnehagene i Ringerike  
er nærmere beskrevet i Veileder for mat og måltider i barnehagen.

Rammeplan for barnehagen:  

www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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• Vi vurderer hvordan hele barnegruppa  
 fungerer i lek og sosialt samspill. 

• Vurdering omfatter hele den  
 pedagogiske prosessen i barnehagen;  
 hvordan vi gjennomfører og organ- 
 iserer 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 dokumenterer for å synliggjøre å gi
  innsikt i barnas hverdag og jobben  
 vår. Dette gjør vi gjennom bilder av   
 barn og aktiviteter på vår facebook-
 side, dagstavler, månedsbrev og  
 planer, og ikke minst årskalenderen.

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

• Vi bruker kartleggingskjema  
 «Alle Med» på alle barn, og 
 «TRAS» ved behov. I tillegg 
 har vi «4 år trygg og klar» i 
 samarbeid med foreldre og 
 helsestasjon. 

• Ringerike kommune har tatt i bruk  
 «Transponder meldingsbok» som  
 er en app hvor vi kommuniserer 
 med foresatte. Der legges bilder,  
 månedsplan og annen relevant   
 informasjon ut. Her kommuniserer  
 også foresatte med barnehagen  
 ved fravær eller annen relevant 
 informasjon. 

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. 
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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/-
foresatte til alle barn i Heggen barne-
hage. Foreldrerådet skal fremme sam-
arbeidet 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 avgjø-
relse blir tatt.

På foreldremøte om høsten velger 
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 infor-
masjon, samt FAUs egen postkasse. 

SAMARBEIDSUTVALGET:

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

Samarbeidsutvalget består av to repre-
sentanter 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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Vi ønsker velkommen tilbake fra ferie! Vi nyter 
godværet og legger til rette for en trygg oppstart 
i barnehagen for både gamle og nye barn.

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

Husk:
• Planleggingsdag 15. og 16. august. 

 Barnehagen stengt!

•  Fyll opp med skiftetøy, solkrem, solhatt/caps,  

 vannflaske, regntøy, kos/smokk og sovevogn  

 ved behov etter ferien.

DENNE MÅNEDEN VIL VI:

Ha fokus på overganger fra hjem til barnehage, 

fra avdeling til avdeling.

AUGUST 2022
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

30

31

32

33

34

35

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

FELLES I 
KOMMUNEN

Planleggingsdag
Barnehagen stengt
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Husk:
• Foreldremøte 13. september

DENNE MÅNEDEN VIL VI:
• Ha fokus på brannvern

TILVENNING OG TEMA:
•  SAMSPILL OG VENNSKAP 

MÅL: 

•  Barna skal få en fellesskapsfølelse
•  Vise omsorg og respekt for hverandre

Brannvernuke

      

SEPTEMBER 2022
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

Brannøvelse
i barnehagen

Skolens høstferie

Foreldremøte
kl. 18.00
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DENNE MÅNEDEN VIL VI:
Ha fokus på bruk av nærområdet og 
forberede til høsstuppe.

MÅL: 
•  Bli kjent med barnehagens ute- og nærområde

FOKUSOMRÅDE: 
•  Nærmiljø og samfunn

Rammeplanen sier om dette fagområdet: 
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, samfunnsinstitusjoner og 
yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet.  

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

HØSTSUPPE
KL 15-16 

Verdensdag 
psykisk helse

    

OKTOBER 2022
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

FN-DAGEN



Heggen barnehage - årsplan med kalender 2022-202320

MÅL: 
•  Vi skal hjelpe barna med å benevne de 
 forskjellige kroppsdelene. 
•  Vi fokuserer på fysisk aktivitet og bevegelse.

FAGOMRÅDE:
•  Kropp, bevegelse, mat og helse

Rammeplanen sier om dette fagområdet: 
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.

    

NOVEMBER 2022
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

1. ADVENT
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Husk:
• Klær til nissefest, og gjerne en  stor hvit t-skjorte med glitter til  Lysfesten.
• Ta med yttertøy og skiftetøy   hjem i juleferien 
• Sovevognen tas også med hjem for  sjekk av luft i hjul, størrelse på sele,  vognpose og tilbehør.

DENNE MÅNEDEN VIL VI:
• Glede oss til jul uten julestress.  
Vi sees igjen mandag 2. januar!

MÅL: 
•  Vi ønsker at barna skal få kjennskap til  
 julebudskapet og våre juletradisjoner. 
•  Vi ønsker at barna skal få oppleve undring 
 og forventninger.

FAGOMRÅDE: 
•  Etikk, religion og filosofi

Rammeplanen sier om dette fagområdet: 
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.

Nissefest

Lysfest kl 15.00

    

DESEMBER 2022
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. DAG JUL

2. DAG JUL NYTTÅRS-
AFTEN

Julestengt barnehage

2. ADVENT

3. ADVENT

4. ADVENT
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Husk:
Ta med merket tøy og fyll opp i 

skiftetøyskuffene. Ta også med 

sovevognen med tilbehør tilbake. 

DENNE MÅNEDEN VIL VI:

Bruke mye tid på å gi barna opplevelser 

og erfaringer med språk og tekst.

Det blir vinteraktivitetsdag 

denne måneden, dato kommer!

MÅL: 
•  Utvikle språk og leseglede

FAGOMRÅDE: 
•  Kommunikasjon, språk og tekst

Rammeplanen sier om dette fagområdet: 
I barnehagen skal barna møte ulike språk, 
språkformer og dialekter gjennom rim, regler, 
sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. 
Barnehagen skal bidra til at barn leker med 
språk, symboler og tekst og stimulere til 
språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

    

JANUAR 2023
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

52

1

2

3

4

5

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. NYTTÅRS-
DAG

Planleggingsdag
Barnehagen stengt
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DENNE MÅNEDEN VIL VI:
•  Markere karneval med en fargefest
•  Vi gjennomfører foreldresamtaler på GUL

MÅL: 
•  Ha det gøy med språk og tekst 

FOKUSOMRÅDE: 
•  Kommunikasjon, språk og tekst

Rammeplanen sier om dette fagområdet: 
Barnehagen skal bidra til at barn leker med 
språk, symboler og tekst og stimulere til 
språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

FARGEFEST

    

FEBRUAR 2023
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

SAMEFOLKETS 
NASJONALDAG

Vinterdag vil være 
i februar/mars. 

Dato kommer senere.

Skolens vinterferie

GUL AVDELING: FORELDRESAMTALER UKE 8
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DENNE MÅNEDEN VIL VI:
•  Utforske og leke med tall og geometriske former.
•  Vil vi gjennomføre foreldresamtaler på Grønn.

MÅL: 
•  Barna skal få kjennskap til matematiske begreper.

FAGOMRÅDE: 
•  Antall, rom og form

Rammeplanen sier om dette fagområdet: 
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 sammenligning, sortering, plassering, orientering, 
visualisering, former, mønster, tall, telling og måling.

    

MARS 2023
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

Barnehagedagen

PÅSKELUNSJ

FORELDRESAMTALER GRØNN - UKE 11 OG 12

FORELDRESAMTALER GRØNN - UKE 11 OG 12
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DENNE MÅNEDEN VIL VI:
•  Vi vil legge vekt på påskeaktiviteter.  
•  Ha fokus på fargene gul og grønn. 

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

FOKUSOMRÅDE: 
•  Natur, miljø og teknologi

Rammeplanen sier om dette fagområdet: 
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 fenome-
ner, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfarin-
ger med bruk av teknologi og redskaper.

    

APRIL 2023
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

LANG-
FREDAG

PÅSKE-
AFTEN

1. PÅSKE-
DAG

2. PÅSKE-
DAG

Barnehagen 
har påskestengt

Barnehagen har påskestengt i uke 14

FORELDRESAMTALER FOR FØRSKOLEBARNA - UKE 16
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DENNE MÅNEDEN VIL VI:
•  Være kreative ute og inne 
•  Ha fokus på fargene rødt, hvitt og blått

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

FAGOMRÅDE: 
•  Kunst, kultur og kreativitet

Rammeplanen sier om dette fagområdet: 
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.

RUSKENUKE

MAI 2023
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

17

18

19

20

21

22

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

OFFENTLIG 
HØYTIDSDAG

GRUNNLOVS-
DAG

KR. HIMMEL-
FARTSDAG

Barnehagen 
stengt

Barnehagen 
stengt

Planleggingsdag
Barnehagen stengt

FRIGJØRINGS-
DAGEN

2. PINSEDAG

Barnehagen 
stengt

1. PINSEDAGPINSEAFTEN

RUSKENUKE
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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 

Rammeplanen sier om dette fagområdet: 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 opp-
leve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.

•  Natur, miljø og teknologi

Rammeplanen sier om dette fagområdet: Barnehagen skal 
legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevel-
ser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barne-
hagen 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.

SOMMERFEST
KL. 15.00

    

JUNI 2023
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

Planleggingsdag
Barnehagen stengt

SANKTHANS
AFTEN

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

Vi ønsker STORE barn lykke til på skolen, og NYE barn velkommen til Heggen barnehage!

God sommer, 
alle sammen!

    

JULI 2023
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 

bidra til at barna blir 

glade i naturen og får 

erfaringer med naturen 

som fremmer evnen til 

å orientere seg og 

oppholde seg i naturen 

til ulike årstider.»

• RAMMEPLANEN




