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Ansatte på Eikenøtten 

Irina Degrave - pedagogisk leder 

Ekaterina Volkovinskaya – pedagog  

Monika Madej – pedagog 

Kjersti Rishovd – assistent/sykepleier 

Synne Skaret – barnepsykolog/vikar  

Mathias Kramer Orten – vikar 

Ivana Skultetyova – pedagog/vikar 

Milca Barbosa - pedagog/vikar 

Eivind Smeby -vikar 

 

Barnehagens planleggingsdager og ferier 2018-2019  

24.desember – 1.januar - juleferie 

2. januar 2019 

25. og 26. mars 2019  

15.april – 22.april 2019 - Påskeferie 

31.mai 2019 

Primærkontakter 

Barnegruppa er inndelt i tre grupper, en gruppe per voksen. Hver voksen har hovedansvar for 

sine primærbarn og følger opp barna ved oppstart på avdelingen, samt gjør kontinuerlige 

observasjoner av barna gjennom barnehageåret. Primærkontakten går sammen med sine barn 

på tur og har også ansvar for «Min bok» av sine primærbarn.  

«Min bok» er en perm hvor vi setter inn hendelser i løpet av året; bilder, kunst laget av barna 

gjennom året, med mer. Boken fungerer som dokumentasjon av den faktiske 

barnehagehverdagen, og kan fungere som et supplement til foreldresamtaler og lignende. 

Foreldrene tar med seg en perm til barnehagen som vi bruker til «Min bok». Permen kan dere 

ta med dere hjem i helgene. Men husk at om det skal bli skrevet noe og satt inn nye bilder, er 

vi avhengige av at permen står i barnehagen. Vi setter ikke inn i permer som blir værende 

hjemme 
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Kjersti Katerina/ Irina Monika 

LEIA OLIVER ANNA 

LENA FRIDA GURO 

CHRISTIAN GABRIEL JOHAN 

OLINE INGRID EMYLI 

ANAYA IRMELIN MATS 

JULIE JULIA OLIVIA 

 OTHILIE  

 

På internett 

Halvårsplaner, månedsplaner og ukeplaner vil bli sendt til alle foreldre per mail.  

Vi har en åpen og en lukket side på Facebook hvor dere kan se bilder av livet på avdelingen. 

Bilder legges ut med tillatelse av foreldre. Følg oss gjerne åpen side er: Leikestua barnehage. 

Lukket side er L´Eikestua barnehage. 

Barnehagens hjemmesider er www.leikestua.no der øvrig info om barnehagen ligger ute.  

 

Mail adresser:  

Irina benytter seg av denne mailadressen: humlesnurr.leikestua@gmail.com 

Linda benytter seg av denne mailadressen: leikestua@online.no 

Telefon: +47 66 90 22 31 

Turtelefon: +47 98 03 32 91. 

Dagsrytmen på Eikenøtten   

Kjernetiden i barnehagen er fra kl.9.30 til kl. 14.00, aktiviteter starter hver dag kl. 9.30, og 

varer frem til lunsj kl. 11.00. Morgensamling starter kl. 09.30. Vi oppfordrer dere som 

foreldre på det sterkeste om at barna blir levert innen 09.30, da vi av erfaring ser at det er godt 

for barna og få en liten stund på seg til å falle til ro på avdelingen før aktivitetene starter opp.  

Dersom barna blir levert etter kl. 9.30 ønsker vi at dere ringer barnehagen og gir beskjed. 

Dette fordi vi kan ha tatt en liten spontantur og dere risikerer å møte en tom avdeling. 

Klokkeslett: Aktivitet: 

07.30 Barnehagen åpner 

07.30 – 09.45 Frilek, frokost (avsluttes kl.9)  

http://www.leikestua.no/
mailto:heffalompenbarn@gmail.com
mailto:leikestua@online.no
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10.00 Morgensamling, aktiviteter, grupper, tur  

11.00 Lunsj/varmmat 

11.40 -12.40  Lesestund/ påkledning 

12.40 Frilek ute 

14.00 Hvilestund 

14.30-15.00  Frukt 

16.30 Barnehagen stenger 

 

 

Ukerytmen på Eikenøtten 

Mandag Smørelunsj. Prosjektarbeid 

 

Tirsdag Musikksamling, varmmat, Ole Brumm-klubben 

Onsdag Turdag  

Torsdag Felles musikksamling, varmmat, førskolegruppe 

Fredag Ha-med-dag (eventuelt en fredag i måneden med samling), førskolegruppe, 

prosjektarbeid 

Mat i barnehagen 

Mandag. Mandager har vi smørelunsj i barnehagen. Barnehagen står for brød og 

rundstykker, samt drikke til maten (melk, juice og vann). Barna tar med pålegg som blir 

fordelt ut på fat slik at barna selv kan smøre maten sin med det de ønsker. Vi fortsetter med 

den felles leveringen: ifølge lista leverer foreldre pålegg til fredag før smørelunsj. 

Uke 2 7.januar Julie 

Uke 3 14.januar Othilie 

Uke 4 21.januar Leia og Johan 

Uke 5 28.januar Oliver 

Uke 6 4.februar Mats 
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Uke 7 11.februar Emily 

Uke 8 18.februar Lena 

Uke 9 25.februar Olivia 

Uke 10 4.mars Anaya 

Uke 11 11.mars Anna 

Uke 12 18.mars Oline 

Uke 13 25.mars ------- 

Uke 14 1.april Irmelin 

Uke 15 8.april Christian 

Uke 16 15.april Julia 

Uke 17  22.april -------- 

Uke 18 29.april Ingrid 

Uke 19 6.mai Gabriel 

Uke 20 13.mai Guro 

Uke 21 20.mai Frida 

Uke 22 27.mai Julie 

Uke 23 3.juni Othilie 

Uke 24 10.juni ------- 

Uke 25 17.juni Leia og Johan 

Uke 26 24. juni Oliver 
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Tirsdag. Varmmat. 

Onsdag. Onsdag er turdag på vår avdeling. Barna må ha med seg mat og drikke som er 

praktisk å spise på tur. 

Torsdag. Varmmat og matgruppe. 

Fredag. Matpakke. 

 

Barnehagen tilbyr brød til smørelunsj, grønnsaker, frukt og vann til drikke daglig i tillegg til 

varmmat som serveres to dager i uke. Dersom det er mye sykdom i personalgruppen, vil 

varmlunsjen utgår. Det blir ikke servert mat i skolens ferier. Vanlig matpakke disse ukene. 

Gjennom tett samarbeid med foreldrene vil vi oppnå best mulig tilbud for barn med 

matvareallergi og intoleranse.. 

 

Turdag på onsdager 

Vi er på tur fra kl. 10 til kl. 14. Som oftest går turen til områdene vi har i nærheten i 

barnehagen, vi beregner ca. 30 min gange hver vei. Vi går på tur (nesten) uansett vær. 

Selvfølgelig ser vi an været om turen kanskje blir kortere enn planlagt, og om maten spises 

under tak.   

Barna må ha med seg egen sekk med mat, drikke, sitteunderlag og skift når vi skal på 

tur. Ryggsekken til barna bør være anatomiske, slik at den ikke belaster barnets rygg, og bør 

derfor ha festereimer foran på brystet og i livet, slik at de sitter godt på en liten barnerygg. 

Sjekk av og til at sekken er riktig tilpasset barnet ditt. 

Musikk i barnehage 

Barn stimuleres gjennom musikken og musikk har betydning for den helhetlige utviklingen av 

barnet. Vi ønsker å ha fokus på musikkens grunnelementer som er lyd og bevegelse. Disse 

kan igjen brytes ned i bestanddelene form, tonehøyde, rytme, klang, dynamikk, tempo og 

tekstur. Ved å gi forskjellige erfaringer med musikk gjennom for eksempel rim, kjente og 

ukjente sanger, spille på forskjellige instrumenter, ulike musikkoppgaver også videre, mener 

vi dette kan bidra til mange gode og nyttige erfaringer som bidrar til barnas dannelse og 

utvikling (Sæther og Aalberg, 2006). 

Forskning viser at musikk fremmer god helse og læring. Sanger og regler styrker barnets 

utvikling på flere områder, som den språklige, motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling 
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(Musikk fra livets begynnelse & Krafttak for sang, 2017). Vi er stolte av at i 2018 har vår 

barnehage fått tittelen «Syngende Barnehage». Det gir oss mulighet å styrke kompetanse 

innenfor musikk hos personalet og få tilgang til flere ressurser for faglig arbeid. 

Vi bruker sang og musikk til å gi beskjeder til barna, vi synger små strofer for ryddetid, vaske 

hendene, «hendene under bordet», samt andre overgangssituasjoner i hverdagen. 

Hvis barna synger, blir vi voksne med.  Aktivitetene stimulerer ikke bare barnas musikalske 

utvikling, men fremmer utviklingen på andre måter, som for eksempel evne til å rime, 

språklige krumspring, artikulasjon, glede over mestring av tekst, å kunne lære utenat, 

gjenkjenne melodier, osv (ibid).         

ORFF instrumenter har barna tilgjengelig i barnehagen. Dette er pedagogiske 

hjelpeinstrumenter, og vil si at instrumentundervisning ikke er noe mål i seg selv, men vi 

bruker instrumentene og kan ved hjelp av dem nå generelle mål, som å aktivisere barna til 

spillglede og skapende aktivitet og lytting. Vi setter fokus på at stemme, rytme, følelse, gehør, 

fantasi, innlevelsesevne og kreativitet skal utvikles. Vi må hele veien ta utgangspunkt i barnas 

modenhet, interesse og alder. Alt vi gjør foregår i leksform, hvor stoffet og aktivitetene 

tilpasses barnegruppa. Barna skal få oppleve musikken, og målet er å oppnå størst mulig glede 

og engasjement hos barnegruppa.  

Vi har to store konserter i løpet av ett barnehageår som både barna og voksne gleder seg til. 

På juleavslutningen viser vi vår tradisjonelle juleprogram, og til sommeravslutningen 

forbereder vi programmet som inneholder det vi jobber med i løpet av året. Vi ser stor 

betydning i disse aktivitetene som fremmer sosialkompetanse og gir mestringsglede. Målet 

vårt er å legge til rette for at hvert barn til sitt siste år i barnehagen skal kunne stå på scenen 

med mikrofon og synge alene eller sammen med en venn. 

Musikk på tirsdager 

Vi vil her møte ulike instrumenter, musikkens grunnelementer, sang, dans og dramaleker. Vi 

ønsker å kunne flette dette godt sammen, med målsettingen om å ha litt av alt i hver samling. 

Samlingene vil også innimellom være knyttet opp mot tema av prosjektet. Barna deltar svært 

aktivt i disse samlingene, og vår opplevelse er at de aller fleste trives med musikken på den 

måten vi velger å legge den frem.  

Musikk på torsdager 

Hele barnehagen samles, store og små, og vi koser oss med sang, musikk, musikkeventyr og 

dans nede på musikkrommet. Her vil det spesielt være fokus på det som de minste synger og 

spiller, slik at de skal få oppleve gleden av repetisjon, oppdagelsen av at de store barna synger 
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det samme som dem, samt å kunne få gledet seg over å vise frem det de kan. Dette kan 

dermed være en god arena for å skape et godt og trygt sosialt fellesskap mellom alle barna i 

L’Eikestua barnehage. 

Satsninger 

Vi bestemte oss å prioritere to områder som vi synes er de viktigste for denne barnegruppen. 

Vi ønsker å ha fokus på sosial kompetanse og medvirkning.  

Vi er opptatt av å skape et trygt miljø hvor barna opplever trivsel, livsglede, vennskap og 

likeverd (KD, 2017). I dagens samfunn er det nødvendig å være en kompetent aktør i samspill 

med andre, det er en av de grunnleggende forutsetningene for livsmestring og god psykisk 

helse. Derfor utfører vi arbeidet med sosial kompetanse hos våre barn ved bruk av forskjellige 

pedagogiske verktøy. Gjennom å jobbe med Steg for steg setter vi fokus på læring og trening 

av sosiale ferdigheter. Hovedmålet er å forebygge atferdsproblemer og negative konflikter 

ved positivt å styrke barnas evne til empati, mestring av sinne og evne til problemløsning. 

LØFT (Løsningsfokusert tilnærming) er en metode  personalet er kurset i og som vi bruker 

aller mest under barnas frilek, men også under aktivitetene. Frileken og samspillet i 

barnehagen har en fremtredende plass og det er nettopp her hovedutviklingen av barns 

samspillsferdigheter og sosiale kompetanse foregår. Konflikter er også viktig sosial læring. Vi 

Vi bruker blant annet dramatisering, interaksjon og diskusjon sammen med barna for å jobbe 

med de aktuelle situasjonene som oppstår i barnegruppen. Vi jobber bevisst med empati og 

rolletaking, prososial atferd, selvkontroll, selvhevdelse og fremmer lek, glede og humor 

(Lamer, 1997). Læring skjer både i formelle og uformelle situasjoner, noe som setter krav til 

at personalet har et godt samspill med barna, og viser engasjement, oppfinnsomhet og deler av 

vår kunnskap. 

I vårt arbeid legger vi til rette for barnas og foreldrenes medvirkning. Barna har innflytelse på 

sin hverdag i barnehagen. Vi følger prinsipper av «lyttende» pedagogikk og velger temaer for 

aktiviteter og prosjektarbeid med utgangspunkt i det barna er opptatt av (Åberg og Taguchi, 

2012). For å sikre kvalitet og barns medvirkning bruker vi observasjon og refleksjon over 

pedagogisk dokumentasjon i planlegging av vårt arbeid. Vi er alltid åpne og positive for 

tilbakemeldinger og forslag fra foreldre. Det er mulighet for foreldre å påvirke 

barnehagehverdag ved å være aktive og komme med innspill. 
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Prosjektarbeidet 

Vi fortsetter med prosjektarbeid på avdelingen. Vi har valgt denne metoden for å fremme 

barns nysgjerrighet og medvirkning i vårt arbeid. Vi har tatt for oss temaene som barna er 

svært interessert i, og skal fordype oss i det som inspirer barna. Prosjektarbeid gir mulighet til 

å jobbe jevnt med alle syv fagområdene og tilbyr barna variert og innholdsrik 

barnehagehverdag. 

Under prosjektarbeidet skal vi dele barna i grupper. Fordelingen blir viktig for at hvert enkelt 

barn blir hørt og sett. Derfor «antallet barn i gruppa skal ikke bli større enn at alle barna får 

den kontakten de trenger» (Nordahl 2009:18). 

Temaer for prosjektarbeid for dette halvåret er Selvportrett (fortsettelse av vår Munch-

prosjekt i høst 2018), FORUT og dyr, Påske, Vår og Sommer. Vi forbeholder oss retten til å 

endre planlagte temaer underveis i samsvar med endringer av barnas interesser. 

Progresjon og arbeid med de 7 fagområdene 

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, oppleve fremgang og 

mestring (KD, 2017). Vi er opptatt av å gi barna variert og lærerikt pedagogisk tilbud i 

samsvar med barnas individuelle interesser og alder. Proskjerkarbeid og agtiviteter i grupper 

er tenkt med hensikt til disse faktorene og jevnlig arbeid med de 7 fagområdene. 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Mål: å legge til rette for utvikling av språkforståelse og språkkompetanse og et mangfold av 

kommunikasjonsformer (KD, 2017).  

Midler: 

- Samlingsstunder (felles og i aldersdelte grupper), temasamlinger, tankekart, 

språkstimulerende aktiviteter ved fruktmåltide. 

- Musikk, sanger, rim og regler. 

- Bruk av litteratur i prosjektarbeid og lesestunder som gjennomføres hver dag.   

- Frilek sammen med engasjerte voksne og lekegrupper. 

- Førskolegruppe og arbeidet med skriftlig språk og tekst. Fortellinger og tekstskaping. 

- Observasjonsmodellen TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) 
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- Snakkepakken. Dette er språkstimulerende materiell som er med på å styrke barnas 

språktilegnelse. De består bl.a. av et rikt utvalg aktiviteter med mange gjenstander 

(konkreter), sanger, eventyr med mer. 

- Språkverktøy BRAVO. Les om Bravo-leken på http://bravoleken.no/. 

- Munnmotoriske øvelser. 

- Undrende samtaler med engasjerte voksne. 

- Materialer til FORUT-prosjektet (sanger, filmer, fortellinger). 

- Bok- og CD-serie «Alfabet» fra Goboken. 

 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

Mål: legge til rette for barnas opplevelse av bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt 

og sosialt velvære og psykisk og fysisk helse (KD, 2017). 

Midler:  

- Fast turdag på onsdag og spontane turer. 

- Svømmekurs og skiskole for førskolebarn. 

- Dans og bevegelsessang under musikksamlinger. 

- Matgruppe. 

- Regellek ute med hele barnegruppen. 

- Samtaler ved måltider, matkultur. 

- Barnehagenes uteareal med varierte lekeapparater og våre klatretrær. 

- Grønnsakshagen. 

- Aktiviteter om kroppen ved Selvportrett-prosjektet. 

Kunst, kultur og kreativitet 

Mål: legge til rette for estetiske erfaringer og skapende prosesser i ulike former og organisert 

på måter som gir barna anledning til utforskning, fordypning og progresjon (KD, 2017). 

Midler: 

- Musikkarbeidet i barnehage, musikksamlinger, to konserter i løpet av barnehageåret 

- Formidling av barnelitteratur 

- Drama med og for barn 

- Formingsaktiviteter, musikk og litteratur knyttet til prosjektarbeid. 

http://bravoleken.no/
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- Bruk av forskjellige materialer og teknikker i skapende prosesser tilpasset alder og 

ferdighetsnivå. 

- Naturen som arena for arbeidet med estetiske fag. 

- Møter med kunst og kultur i barnehagen og nærmiljøet. 

Natur, miljø og teknologi 

Mål: legge til rette for glede og gode opplevelser i naturen, barnas interesse i naturfenomener 

og kunnskap om natur og bærekraftig utvikling og erfaringer med bruk av teknologi og 

redskaper (KD, 2017). 

Midler:  

- Turer med didaktiske opplegg (feks. jakt etter vårtegn, sporjakt, natursti, geologi i 

Asker osv), turer i små grupper. 

-  Vi har «Grønt Flagg»-sertifikatet (les mer om dette her https://grontflagg.fee.no/). 

- Eksperimenter og realfaglige aktiviteter, førstehåndserfaringer med naturfenomener. 

- Eiketreet-prosjektet. 

- Grønnsakshagen.  

- Undrende samtaler om naturfenomener og bærekraft. 

- Brannvern med Bjørnis (barna tar med hjem Bjørnis-bamsen og permen). 

- Observasjoner av prosesser som foregår i nærmiljøet (jordet, byggeplass). 

Antall, rom og form 

Mål: legge til rette lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, 

plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling (KD, 2017). 

Midler: 

- Matematikk på tur 

- Bordaktiviteter (perling, puslespill, lego, play mobile osv). 

- Spill (tallspill, stigespill osv). 

- Matematikk i forming 

- Matematikk med førskolebarn 

- Matgruppe 

- Matematikk i hverdagslige situasjoner (lek, morgensamling, påkledning, forberedelse 

til måltid osv). 

 

https://grontflagg.fee.no/
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Etikk, religion og filosofi 

Mål: synliggjøre og skape interesse for samfunnets mangfold, ulike tradisjoner og forståelse 

for andre menneskers livsverden og levesett 

Midler: 

- Samtaler med barn. 

- Arbeidet med litteratur. 

- Markering av Påske (forming, Påske-fest, fortelling osv). 

- Etikk og religion i FORUT-prosjektet. 

Nærmiljø og samfunn 

Mål: bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden (KD, 2017). 

Midler:  

- Turer i nærmiljø. 

- Trafikksamlinger med Lyset fra Barnas trafikklubb hver onsdag (les mer på 

www.barnastrafikklubb.no). 

- Markering av samenes nasjonaldag. (6.februar) 

- Askers geologi med førskolegruppe.  

- Aktiviteter i forbindelse med 17.mai. 

Barnehagens digitale praksis 

Bruk av digitale verktøy beriker det pedagogiske tilbudet og er et nødvendig element av 

dagens liv i samfunnet. Derfor skal barnehagen bruke digitale verktøy ved forberedelser til 

aktiviteter og sammen med barna. I vårt arbeid bruker vi digitale verktøy på følgende måter: 

- Internett og video-visninger ved tema-samlinger. 

- Animasjons-prosjekt med førskolegruppe. 

- Selvportrett-prosjektet. 

Ha-med-dag 

De aller fleste barna synes at ha med-dagen er stas, og gleder seg veldig til å ta med seg en 

privat ting til barnehagen. Vi kommer derfor til å fortsette med ha-med-dag på fredager. 

Regler for ha-med-dagen er:  

http://www.barnastrafikklubb.no/
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- Våpenleker av alle typer er ikke tillatt på ha-med-dagen. Våpen hører ikke hjemme i 

en barnehage. Vi har mange fine pinner, spader og raker som gjør seg utmerket som 

substitutter dersom det skulle oppstå en lek som behøver våpen. 

- Batteridrevne spill og leketøy oppfordres ikke til samlek og går imot hele hensikten 

med dagen.  

- Sminke og høyhælte sko er heller ikke en del av barnehagehverdagen, og gjør seg best 

på voksne, ikke barn.  

- En leke pr barn (selvfølgelig har barna for eksempel med dukke går klærne den har på 

seg innenfor, badminton har 2 rekkerter og ball og lignende).  

Dersom noen av de nevnte tingene blir medbrakt, havner de i en kasse, hvor foreldre og barn 

kan få de tilbake fredag ettermiddag ved henting. Hensikten med ha-med-dagen er å få barna 

til å tenke nøye igjennom hva de ønsker å vise de andre, hva de verdsetter høyest, om de er 

komfortable med å dele på leken sin, og at de også kan reflektere over hvordan det vil være 

hvis den ved et uhell skulle bli ødelagt. Vi vil minne om at barn behandler leker røft, og dette 

kan medføre at noe blir ødelagt eller blir borte. Er du/dere redd for dette, så la det bli igjen 

hjemme. Videre ønsker vi også at det enkelte barnet skal føle seg spesiell, det er godt å ha noe 

å glede seg til, og det er en god anledning til å kunne få gitt lik type oppmerksomhet til alle 

barna. Første fredagen i måneden får barna anledning til å snakke om leken de har med seg til 

barnehagen. Barna får da øvd seg på å skulle si noe foran et lydhørt publikum. Vi oppfordrer 

dere å passe på at barna ikke skal ha ha-med-tingene andre dager unntatt fredager. Grunnen til 

dette er at noen av barn kan være for opptatt av sine medbrakte ting, bruke energi på dette og 

miste oppmerksomheten og konsentrasjonen i kjerneaktivitetene. Leker som blir tatt med 

utenom Ha-med-dagen vil bli lagt bort av personalet. 

Påkledning i barnehagen 

Riktig bekledning i barnehagen er svært viktig for trivselen både inne og ute. Det er viktig å 

ha god oversikt til enhver tid over hva barnet har tilgjengelig i barnehagen, og også at klærne 

er passe og i god stand. Dersom det er noe dere som foreldre opplever som utfordrende i 

klesveien, er de ansatte i barnehagen alltid tilgjengelig for spørsmål uansett hva det skulle 

være.  

Absolutt alt skal selvfølgelig navnes / merkes, tydelig. De ansatte har god oversikt over 

nettsider hvor navnelapper kan bestilles, samt å veilede dere i hvordan å merke klær på en 

mest hensiktsfull måte. Vi som ansatte ønsker å gjøre barna så selvstendige som mulig i 
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forbindelse med påkledning. Vi oppfordrer alle barna til å prøve selv før de spør om hjelp, og 

vi anser oss selv for å være mer veiledere enn personlige tjenere i forbindelse med på- og 

avkledning. Vi har som mål at alle barna som går ut av barnehagen skal være helt selvhjulpne.  

Klær i barnehagen.  Barna har kurver på plassen sin. Her ønsker vi at dere legger ekstra 

skiftetøy som bukse, genser, sokker og undertøy. Helst to sett. Samt votter, ulltøy og 

fleecetøy. Det er viktig at det alltid er tørt skiftetøy. Sjekk regelmessig at tøyet er stort nok. 

Husk at barnet ditt vokser fort. 

Her er en anbefalt klesliste. Parkdresser og regntøy får ofte små rifter og hull, dette bør 

sjekkes ofte. 

SOMMER: shorts, t-skjorte, bukse, genser, vindtett jakke, regntøy (med strikk under bena), 

joggesko, støvler, trus, sokker, caps / solhatt, solkrem. 

VÅR / HØST: bukse, genser, regntøy, parkdress, ulltøy / fleece, tynt ulltøy, tynne og tykke 

ullsokker, tynn lue (dekke ørene), cherrox, vanter / hansker, hals – ikke skjerf!!! (flagrende 

skjerf kunne henge seg fast i klatrestativ og greiner på trær og medføre kvelningsfare), 

støvler, truse, sokker, solkrem. 

VINTER: bukse, genser, regntøy, tykk vinterdress, ulltøy / fleece, tynt ulltøy, tynne og tykke 

ullsokker, tykk lue (dekke ørene), regnvotter / polvotter, vinterstøvler ved -5 grader, hals – 

ikke skjerf!!!, støvler, truse, sokker. 

Medbragt utstyr i barnehagen 

Barna ønsker ofte å ta med utstyr og leker i barnehagen, som for eksempel ski, akebrett, 

sparkesykler, leker, og lignende. Barnehagen er ikke ansvarlig for disse tingene, og de 

oppbevares derfor på eget ansvar på barnehagens område. Etter stengetid er det de foresattes 

ansvar å sørge for at barnets ting er forsvarlig oppbevart. Barnehagen kan ikke stilles til 

ansvar dersom utstyr gjenglemt ute blir stjålet eller skadet.  

Sykler med støttehjul og staver er ikke tillatt i barnehagen.  

Bursdagsfeiring i barnehagen 

Vi oppfordrer at mat på bursdager begrenses til grønnsaker med dip, yoghurt, frukt og bær, 

eller lignende. Enkelt og greit, og mer enn nok feiring for barnegruppa. Ved å ha disse 
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retningslinjene har vi som mål å bidra positivt til barnas holdninger rundt mat og feiring, at 

feiring ikke nødvendigvis bare betyr mat i den mindre sunne kategorien.  

Alle barna i barnehagen blir behandlet og feiret som de unike individene de er, og vi jobber 

for at alle barna skal få en super opplevelse og mange gode minner ved å feire dagen sin i 

barnehagen.  

Skal invitasjoner til bursdagsfeiringer henges opp i barnehagen må enten hele avdelingen 

være invitert eller delt etter kull eller kjønn. 

Vi kan også bistå i barnebursdager som holdes i barnehagetiden, men da hvis hele 

barnegruppen på Eikenøtten er invitert og barna selv orker å gå distansen til stede feiringen 

finner sted. Ut ifra vår erfaring fra i fjor legger vi muligheten til å dra på hjemmebursdager på 

onsdager mellom kl.11 og kl.13. Vi voksne blir da i bursdagen med hele barnegruppen. 

Foreldresamarbeid 

Vi ønsker å holde en god og åpen dialog med dere som foreldre. Vi er opptatt av deres 

meninger, og har et genuint ønske om å gjøre hverdagen i barnehagen best mulig for både 

barn og voksne. Dersom det skulle være noe dere ønsker blir tatt opp til diskusjon, noe dere er 

i tvil om eller generelle undringer og tanker rundt barnehagens virke, er vi alltid mottagelige 

for dette.  

Vi tilbyr to foreldresamtaler i løpet av ett barnehageår: en obligatorisk om høsten og en 

frivillig om våren. Der snakker vi om utvikling, sterke sider og eventuelle utfordringer hos 

barn. 

Vi har et stort engasjement for barna hos oss, vi opplever vår hverdag sammen med dem som 

utelukkende konstruktiv, og gjennom å invitere til godt og positivt samarbeid håper vi at 

barnas tid her på Eikenøtten er noe både foreldre og barn kan se tilbake på som en god tid. 

Overganger i årene i barnehagen 

 Overgangen fra Nøtteliten til Eikenøtten 

Det er viktig at barna opplever en god overgang fra liten til stor avdeling. Derfor er bl.a. de 

voksne på stor avdeling bevisste i forhold til å ta litt ekstra kontakt med de barna som skal 

over, spesielt noen måneder før selve overflyttingen. Videre har vi felles musikksamling på 

torsdager, hvor barna blir kjent med hverandre og også må forholde seg til de voksne på den 

andre avdelingen.  
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Fra januar til mai har vi en gruppe som heter Ole Brumm hvor de eldste barna på Nøtteliten 

og de yngste barna på Eikenøtten møtes. 

TRAS-skjemaer fra barnas tid på liten avdeling følger barna over på stor avdeling, og da også 

videre til skolen.  

 Overgangen fra Eikenøtten til skolen 

 

Førskolegruppa. Her møtes førskolebarna og har skoleforberedende aktiviteter. Ønsket er å 

bygge videre på det barna allerede kan, i tillegg til å la barna medvirke i sin egen hverdag å få 

være med å bestemme hva de ønsker å lære. Temaer og ferdigheter som vi ønsker å 

gjennomgå er blant annet selvstendighet, konsentrasjon, turtaking, empatiske egenskaper i en 

gruppe, leseøving, tall, problemløsning og lignende.  

 

Første skoledag er en viktig merkedag i et barns liv, en dag som både barn og foreldre ser 

fram til med store forventninger. Det er viktig for oss å legge til rette for at alle barn får en 

god start på skolen. Rammeplanen påpeker barnehagens ansvar for å legge til rette for at 

barna kan ta avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å begynne på skolen 

(KD, 2017). Barnet har ofte klare meninger om hva som er viktig å kunne når det skal 

begynne på skolen og i førskolegruppa jobber vi frem mot dette.  

For å gi barna en god avskjed med barnehagen vår, markerer vi at de slutter i barnehagen med 

hyggelige aktiviteter, som overnatting og en tradisjonell høytidelig del under 

sommeravsluttningen.  

Vi prøver å få til svømmekurs med de eldste barna. Målet med kurset er at barna blir trygge i 

vann og få øvd på grunnleggende elementer av svømmeteknikken. Om vinteren har 

førskolebarna mulighet til å melde seg på 5 aktivitetsdager på skiskolen som arrangeres av 

Skiforeningen. Skiskolen er en unik arena for å få gode opplevelser og utvikle motoriske 

ferdigheter. 

Vi startet dette barnehageåret med BliMe-dansen sammen med flere skoler og barnehager 

over hele landet. Vi har deltatt i dette prosjektet to år på rad og ønsker å fortsette. Vi synes 

denne aktiviteten er brobyggende ved overgang barnehage-skole siden barna er kjent med 

filosofien om vennskap og fellesskap som ligger i grunnen av prosjektet, er engasjerte og 

trygge på aktiviteten de skal starte første klasse med. 
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I tillegg spør vi også alltid om å få komme på besøk til skolen, slik at barna kan bli fortrolige 

med de fysiske omgivelsene, noe som igjen kan bidra til å skape trygghet for barna i 

overgangsfasen.  

Det er viktig for oss som barnehage å gi skolen god informasjon om hvert barn før skolestart. 

Vi har først samtaler med foreldre, hvor vi i forkant innhenter samtykke til å gi informasjon 

om det enkelte barnet videre til skolen. Fra og med våren 2018 er førskolebarna med på den 

avsluttende samtalen med foreldre. Det er en spennende erfaring som er nyttig for fremtidige 

førsteklassinger. Gjennom barnets tid i barnehagen jobbes det med TRAS av hvert enkelt 

barn, dette danner grunnlag for samtalene vi har med skolen. Deretter har barnehage og skole 

en samtale om hva barna har opplevd, lært og gjort i barnehagen. Her har vi fokus på hva 

barnet kan og mestrer og hva det evt. trenger støtte til. 
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Månedesplaner januar-juli 

Januar 

 Prosjekt: Selvportrett 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 1 

31. 

Nyttårsaften 

1. 

 

1.nyttårsdag 

2. 

 

Planleggingsdag 

Bhg er stengt 

3. 

IKKE 

varmmat 

4. 

 

 

Uke 2 

7. 

Smørelunsj 

 

 

8. 

Varmmat 

Musikksamling 

 

 

9. 

Turdag 

10. 

Musikksamling 

Varmmat 

Førskolegruppe 

11. 

Førskolegruppe 

 

Uke 3 

14. 

Smørelunsj 

15. 

Varmmat 

Musikksamling 

16. 

Turdag 

17. 

Musikksamling 

Varmmat 

Førskolegruppe 

18. 

Førskolegruppe 

 

Uke 4 

21. 

 

Smørelunsj  

 

22. 

Varmmat 

Musikksamling 

23. 

Turdag 

 

 

24. 

Musikksamling 

Varmmat 

Førskolegruppe 

25. 

Førskolegruppe 

 

 

Uke 5 

28. 

 

Smørelunsj 

29. 

Musikksamling 

Varmmat 

 

30. 

Turdag 

31. 

Musikksamling 

Varmmat 

Førskolegruppe 

1. 

Førskolegruppe 
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Februar 

Prosjekt: FORUT og Dyr fra jungelen 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

    

 

1. 

Førskolegruppe 

Gabriel 5 år!!! 

(02.02) 

Uke 6 

4.  

Smørelunsj  

 

5. 

Musikksamling 

Varmmat 

 

6. 

Samenes 

nasjonaldag 

Turdag 

7.  

Musikksamling 

Varmmat 

Førskolegruppe 

8. 

Førskolegruppe 

Uke 7 

11. 

Smørelunsj  

Frida 3 år!!! 

(10.02) 

12. 

Musikksamling 

Varmmat 

13.  

Turdag 

14. 

Musikksamling 

Varmmat 

Førskolegruppe 

15. 

 

Uke 8 

18. 

 

Smørelunsj  

 

 

 

19. 

Musikksamling 

Varmmat 

 

20.  

Turdag 

21.  

Musikksamling 

Varmmat 

Førskolegruppe 

 

22. 

Førskolegruppe 

KARNEVAL 

Uke 9 

25. 

Smørelunsj  

 

26. 

Musikksamling 

Varmmat 

 

27. 

Turdag 

28. 

Musikksamling 

Varmmat 

Førskolegruppe 
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Mars  

 Prosjekt: FORUT og Dyr fra hele verden 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

     

 

 1. 

Førskolegruppe 

Uke 10 

4. 

Smørelunsj  

 

 

5. 

Musikksamling 

Varmmat 

 

6. 

Skidag  

7. 

Musikksamling 

Førskolegruppe 

Førskolegruppea

Varmmat 

8. 

Førskolegruppe 

 

Uke 11 

11. 

Smørelunsj 

Emily 5 år!!! 

(10.03) 

12. 

Musikksamling 

Varmmat 

 

13. 

Turdag 

 

14. 

Musikksamling 

Varmmat 

Førskolegruppe 

15. 

Førskolegruppe 

 

Uke 12 

18. 

Smørelunsj  

 

19. 

Musikksamling 

Varmmat 

 

20. 

Turdag 

 

21. 

Musikksamling 

Varmmat 

Førskolegruppe 

FORUT-

festival 

 

22. 

Førskolegruppe 

 

Uke 13 

25.  

Planleggingsdag 

Bhg er stengt 

26. 

Planleggingsdag 

Bhg er stengt 

27. 

Turdag 

 

28. 

Musikksamling 

Varmmat 

Førskolegruppe 

 

29. 

Førskolegruppe 
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April 

Prosjekt: Påske 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 14 

1. 

Smørelunsj  

 

2. 

Musikksamling 

Varmmat 

 

3. 

Turdag 

4. 

Musikksamling 

Varmmat 

Førskolegruppe 

 

5. 

Førskolegruppe 

 

 

Uke 15 

8. 

Smørelunsj  

 

9. 

Musikksamling 

Varmmat 

 

 

 

10. 

Turdag 

 

11. 

Musikksamling 

Varmmat 

Førskolegruppe 

Påskefest 

12. 

Førskolegruppe 

Uke 16 

15. 

PÅSKEFERIE 

16. 

PÅSKEFERIE 

17. 

PÅSKEFERIE 

18. 

PÅSKEFERIE 

19. 

PÅSKEFERIE 

Uke 17 

22. 

PÅSKEFERIE 

2.påskedag 

23. 

Guro 5 år!!! 

(19.04) 

 

24. 

Turdag  

25. 

Musikksamling 

Varmmat 

Førskolegruppe 

 

26. 

Førskolegruppe 

Uke 18 

29. 

Smørelunsj  

Julie 5 år!!! 

(28.04) 

30. 

Musikksamling 

Varmmat 
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Mai 

Tema: Vår 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 18  1.  

BHG er stengt 

 

2. 

Varmmat 

Førskolegruppe 

Musikksamling 

3. 

Førskolegruppe 

 

 

 

Uke 19 

6. 

Smørelunsj  

 

 

7. 

Musikksamling 

Varmmat 

 

8. 

Rusken 

9. 

Blomstensdag 

Førskolegruppe 

Musikksamling 

10. 

Førskolegruppe 

Uke 20 

13. 

Smørelunsj 

 

14. 

Musikksamling 

Varmmat 

15. 

Turdag 

 

16. 

Varmmat 

Vårfest 

17. 

17.mai! 

BHG er stengt 

Uke 21 

20. 

Smørelunsj 

21. 

Musikksamling 

Varmmat 

22. 

Turdag 

 

23. 

Varmmat 

Musikksamling 

Førskolegruppe 

 

24. 

Førskolegruppe 

 

Uke 22 

27. 

Smørelunsj 

28. 

Musikksamling 

Varmmat 

Leia og Johan 

6 år!!! 

29. 

Turdag 

 

30. 

Kristi 

Himmelfartsdag 

BHG er stengt 

31. 

Planleggingsdag 

BHG er stengt 
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Juni 

Tema: Sommer 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 23 

3. 

Smørelunsj  

 

 

4. 

Musikksamling 

Varmmat 

 

5.  

Turdag 

 

6. 

Varmmat 

Førskolegruppe 

Musikksamling 

7. 

Førskolegruppe 

 

 

 

Uke 24 

10. 

2.pinsedag  

BHG er stengt 

 

 

11. 

Musikksamling 

Varmmat 

 

12. 

Turdag 

 

13. 

Varmmat 

Førskolegruppe 

Musikksamling 

14. 

Sommeravslutning 

Uke 25 

17. 

Smørelunsj 

 

18. 

Varmmat 

19. 

Turdag 

 

20. 

Varmmat 

 

21. 

 

Uke 26 

24. 

Smørelunsj 

25. 

Ikke varmmat 

26. 

 

27. 

Ikke varmmat 

 

28. 

 

 

Juli 

Tema: Sommer 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 27 

1. 

Ikke smørelunsj 

2. 

Ikke varmmat 

 

3.  

 

4. 

Ikke varmmat 

5. 

Anaya 5 år!!! (8.07) 
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