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                            Hjertelig velkommen til et nytt barnehageår! 

 

På småbarnsavdelingen dette året vil dere møte følgende personale: 
 
Phatcharee Aune (pedagogisk leder) 
Vitoria Aale (pedagog 2) 
Leang Bjerke (assistent) 
Tone Simonsen (assistent) 
 
Ekatarina Volovinskaya (pedagog) 
Ivana Skultetvova (pedagog) 
Milca Barbosa (pedagog) 
Mathias K. Orten (assistent) 

 
 

 

 
 

                                             Barnehagens Visjon 
 

  LÆRING, LEK, MUSIKK OG GLEDE 
ALLTID HJERTELIG TILSTEDE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asker kommunes visjon 
LITEN OG VIKTIGST! 

 
”HER VIL VI VÆRE” 

En barnehage hvor alle blir møtt med likeverd og respekt.  
Der vi har høy fokus på lek og læring.  

Glede og humor er en viktig del av hverdagen. 
Vi møter utfordringer i hverdagen med løsningsfokus og glede. 

 
 Barnehagens verdier: Læring, Empati, Interesse, Kjærlighet, Engasjement, 

Spontanitet, Trygghet, Undring, Allsidighet. 
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Barnehagens grunnsyn  

 

Det pedagogiske arbeidet i barnehagen er preget av et grunnsyn på barn dvs; personalets 
erfaringer, kunnskap, verdier og holdninger som ligger til grunn for arbeidet med barna. 
 
Vårt syn på barn i L’eikestua bygger på at: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Barnet er aktivt og utforskende med iboende 

muligheter 

 Samspill med andre mennesker, barn og voksne, 

har avgjørende betydning for barnets læring og 

utvikling. 

 I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og 

selvfølelse 

 Barn lærer hele tiden gjennom alt de opplever og 

erfarer 

 Barn er likeverdige 

 Barn er kompetente 
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Voksne i L’eikestua er opptatt av at vi: 
 

 Positive og engasjerte voksne som undrer seg sammen med barn. 

 Skape gode hverdager; som inneholder læring, lek, glede, humor og sosialt samspill 

med barn og voksne. 

  Møte barna på deres egne premisser og gi dem anerkjennelse for den de er 

 Ta barn på alvor og gi de mulighet til medvirkning på egen hverdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi ønsker å formidle verdier som likeverd, toleranse og respekt for andre mennesker. 

 Lære barna å ta ansvar for egne handlinger og gi de god tro på egne kvaliteter 

 Barnet skal utvikle nestekjærlighet og solidaritet med andre mennesker 

 

 

 

 

 
 

 

Hva er viktig i arbeidet med barn? 

Hvilke verdier ønsker vi at barna skal ha med seg ut av barnehagen? 
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Musikk som satsningsområde 

 
Vi har musikk som satsningsområde. Musikken skal være en rød trå i all vår pedagogiske 
arbeid, til alle temaene kan man bruke musikk på en eller annen måte. Vi ser også at de 
minste barna utrykker sin musikalitet ved å bevege seg. I ett og to års - alderen er det ikke 
alle som har fått et språk, men de er allikevel veldig aktive i samlingsstundene med sitt 
kroppsspråk. Vi bruker bl.a. kroppsspråket vårt, dynamikk, klangfarger med 
rytmeinstrumenter m.m. Vi prøver å etablere en tidlig sangforståelse, samtidig som vi 
gjennom sangen gir barna en nødvendig trygghet og et rikere språk. Ved å følge barnas 
utvikling og stadig spe på med nytt repertoar, skaper vi en evne til å kommunisere og en 
musikalitet som barnet tar med seg videre i livet. 
 

 

 

 

Tiltak 
 

 

 

 

 Bruke musikk i overganger mellom aktivitetene.  

 Musikksamling sammen med Eikenøtten 

 Bruk av ORFF- instrumenter 

 Fokus på det musiske samspillet 

 Godt og variert sang repertoar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Eikestua barnehage er blitt medlem av syngende barnehage. 
Barnehagen arbeider aktivt for at sang- og musikkaktiviteter 
integreres i hverdagen. 
 
Les mer om hvorfor det er lurt å synge i barnehagen i denne brosjyren: 

https://issuu.com/krafttakforsang/docs/2ny_brosjyre_syngende__barnehage_33598650ee7
737 
 

Syngende barnehage 

https://issuu.com/krafttakforsang/docs/2ny_brosjyre_syngende__barnehage_33598650ee7737
https://issuu.com/krafttakforsang/docs/2ny_brosjyre_syngende__barnehage_33598650ee7737
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Barnehagen som en pedagogisk virksomhet 

Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Denne planen skal konkretisere pedagogisk arbeid 

i barnehagen og vise til hvordan arbeidet som planlegges oppfyller intensjonene i 

rammeplanen.  

Rammeplanen sier noe om at vi i årsplanen skal beskrive hvordan vi jobber med de sentrale 

begreper som omsorg, lek, danning og læring. 

 

Omsorg: 
For at barna skal være trygg og trives i barnehagen er det en forutsetning for at de opplever 

å bli sett, forstått, respektert og får den hjelp og støtte de har behov for. På Nøtteliten er vi 

voksne opptatt av å bygge omsorgsfulle relasjoner med barna. Å være tilstedeværende i vår 

praksis og anerkjenne barnas behov mener vi er viktig for å arbeide mot dette målet. Vi ønsker å 

skape et miljø der barna ikke bare er mottakere av omsorg, men også omsorgsgivere. Å være 

gode rollemodeller er dermed noe vi arbeider bevisst med på avdelingen, for vi mener at det 

er nettopp gjennom oss voksne barna lærer å utvikle empati og nestekjærlighet.  

 

TILTAK  En trygg oppstart i barnehagen 

 Gode og faste rutiner på avdelingen 

 Bevisst på de yngste non-verbale uttrykk 

 Tilrettelagte grupper etter barnas behov 

 

 

 

 

På avdelingen har vi stor fokus på en trygg tilvenning for de minste.  Vi tilbyr hjemmebesøk 

og besøksdager i barnehagen før oppstarten. I tillegg har vi primærkontakt ordning på 

avdelingen.  En primærkontakt er en voksen som har "et spesielt øye" med barnet ditt. De 

voksne er primærkontakt for fire/fem barn hver. Ved å dele hovedansvaret for barna i 

barnegruppen sikrer man at alle barna blir sett og ivaretatt på en best mulig måte. I 

tilvenningsperioden blir primærkontakten spesielt viktig fordi denne da har ansvar for 

etablering av trygghet i barnehagen og barnets inntreden i barnegruppen. De voksne skriver 

også”Min bok” for sine primærbarn.  

 

 

Tilvenning 
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Leang Vitoria Pasha 

Hedda Melanie Mikael 

Leo Walter Isak 

Emma Ahmed Selma 

Tala Ruth Maria 

Emma  Liza 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lek: 
I rammeplanen står det at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi 
skal annerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. 
Leken er både viktig og nødvendig for deres utvikling. Den legger til rette for kreativitet, og 
de lærer seg teknikker for problemløsninger, hvordan forholde seg til andre mennesker, og 
de lærer seg selv å kjenne. Gjennom leken knytter barna vennskap og relasjoner til andre 
barn. Vi ønsker å gi leken en stor plass i vår hverdag, både gjennom barnas spontane og frie 
lek og i organiserte lekegrupper.  
 

Tiltak  Gi mulighet for mest mulig lek i løpet av hverdagen 

 Lekegrupper  

 Tilrettelegge for lekemiljø som gir inspirasjon og innby til 

skapende prosesser. 

 Bevisst på voksen rollen som støttende og tilstedeværende i 

samspillet 

Dagsrytme:  

07.30 Barnehagen åpner 

09.30 Utetid/organiserte aktiviteter (se ukeplan). 

10.30/11.00 Lunsj.  

11.00-14.00 Soving / hvile /utetid 

14.00-14.30 Frukt, yoghurt / matpakke 

15.00 Utetid/ organiserte lekegrupper. 

16.30 Barnehagen stenger. 

 

 

 

Ukerytme: 

Mandag- Turdag 

Tirsdag- Forming 

Onsdag- Grupper  

Torsdag- Musikk 

Fredag- Grupper  

Primærkontakter 
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Danning og Barns medvirkning: 
Både i barnehageloven §3 og i Rammeplan for barnehager står det tydelig at barn skal kunne 

medvirke og påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Medvirkning handler i stor grad å lære 

barna at de har en «egen stemme» og at den er viktig del av felleskapet. Vår oppgave blir å 

følge opp deres perspektiver, utfordrer dem og tilrettelegge slik at deres mening blir tatt inn 

i felleskapet. 

Det er viktig å la barna få medvirke tilpasset alder. De yngste barna mangler fortsatt det 

verbalspråket. For å kunne gi en passende tilbakemelding på hva barnet prøver å formidle 

må vi voksne til enhver tid være observant på deres kroppslige uttrykksformer. Et fokus vi 

har på Nøtteliten er å være observerende og tilstedeværende voksne. Dette mener vi er 

viktig forhold til at de yngste skal få muligheten til å påvirke hverdagen sin.  

Tiltak  Ukens barn 

 Smørelunsj 

 Valg av innhold til samlingsstunder 

 Følge opp barns interesse med engasjement og undring 

 Frilek 

 

  

 

 

 

 

Små barn liker å hjelpe til med ulike gjøremål. Vi ønsker å gi dem muligheten til dette. 
Oppgavene de får skal være positive og lystbetonte, bidra til ansvarsfølelse og gi barnet 
følelse av å være nyttig og medvirkende i egen hverdag.  
Mandag morgen forteller vi barna hvem som er ukens barn og henger opp et bilde av barnet. 
Dersom ordensbarnet er borte, avløser et annet barn. 
Vi har valgt ut noen av de daglige gjøremålene som ordensbarnet skal være med på:  

 
 Dele ut matbokser  

 Velge mat sang 

 Sette frem mat på bordet  

 Hjelpe til med å lage varmmat 

 Være med og skjære frukt 

Ukens barn 
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På fredager har vi smørelunsj i barnehagen. Vi baker rundstykker/brød med barna om 
morgningen slik at de får vært med på prosessen. Dere tar med pålegg som vi legger fram på 
et felles fat. Vårt mål for barna er at de skal få en begynnende læring på å smøre maten selv 
i tillegg til at de skal utvikle bevissthet omkring egne ønsker og behov å kunne ta egne valg i 
hverdagen. 
 

 

Læring: 
Læring skjer i både formelle og uformelle situasjoner. Vi på Nøtteliten er opptatt av å gi 
barna gode varierte erfaringer og opplevelser gjennom prosjektarbeid og aktiviteter på 
avdelingen. Læringssituasjonene skal knyttes til Rammeplanens 7 fagområder i tillegg til at 
barnehagen skal utarbeide en egen progresjonsplan.  

 

Tiltak   Refleksjon over vår egen praksis  

 Holde oss oppdatert i forhold til nye forsking, lover og forskrifter 

 Evaluering av planer og aktiviteter 

 Fremheve de uformelle læringssituasjonene 

 Utarbeide en progresjonsplan 

 Tilrettelagte grupper etter barnas behov 

 

 

 

Smørelunsj 
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Fagområdene 

        

         Mål 

          Snipp  
      1-2 åringene 

            Snapp        
     2-3 åringene 

 
Kommunikasjon, 

språk og tekst 
Vi ønsker at barna 
utvikler et godt 
hverdagsspråk og 
får allsidige og 
varierte erfaringer 
med 
kommunikasjon 
og språk. 
 

 

Vi bruker rim, regler 
og sanger. 
Høytlesing fra enkle 
bildebøker og 
pekebøker 
Enkel dramatisering 
av eventyr. 
Aktiv bruk av språk, 
verbal og nonverbal 
Lytte til lyder. 
Bruke 
førsteserfaring. 

 

Vi bruker rim, regler og 
sanger. 
Høytlesing fra bøker og 
fortelling av eventyr. 
Dramatisering og bruk 
konkreter og bilder. 
 
Tall og rytme leker. 
 
Aktiv bruk av ord og 
beskrivelse av 
handling. 
 
Øve på viktige 
“nøkkelsetninger” 
Lytte til lyder 
 

Kropp, bevegelse, 

mat og helse 

 

 

 

 

Vi ønsker at barna 
utvikler positive 
holdninger til egen 
kropp, bevegelse 
og helse. 
Barna skal få 
oppleve 
bevegelsesglede, 
matglede og 
matkultur. 

Lek og bevegelse 
ute og inne. 
 
Lek med ball og 
“sykler”. 
 
Turer i nærmiljøet, 
gå i ulendt terreng. 
 
Bli kjent med egen 
kropp. 
 
Er mye ute i frisk 
luft 
 
Utvikle et positivt 
forhold til mat og 
måltider, aktiv 
deltakelse ved 
måltidene. 
 
Få nok hvile i løpet 
av dagen. 

Øve på grunnleggende 
bevegelser (rulle, 
hoppe, løpe) 
 
Lek med ball. 
 
Turer i nærmiljøet, gå i 
skogen og på jordet. 
 
Bli kjent med egen 
kropp. Kan benevne 
ulike kroppsdeler. 
 
Bruk av 
bevegelsessanger. 
 
Øve på finmotorikken 
og grovmotorikken. 
 
Selvstendighetstrening. 
 
Delta i matlaging. 
 

Progresjon plan i forhold til de 7 fagområdene 
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Positiv opplevelse 
under 
stellesituasjonen 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

Vi ønsker at barna 
skal utvikle 
skapende fantasi, 
kreativ tenkning 
og handling 
 

Bli kjent med 
tradisjonelle 
barnesanger. 
 
Oppleve og sanse 
gjennom skapende 
aktivitet.  
 
Bruke kroppen som 
instrument 

Gi barna erfaring med 
ulike rytmer og 
bevegelser. 
 
Introdusere enkle 
instrumenter. 
 
Dramatisering ved bruk 
av konkreter. 
 
Uttrykke seg estetisk 
gjennom skapende 
aktivitet 

Natur, miljø og 

teknologi 

Gi barna gode 
opplevelser ute i 
naturen og lære 
dem hvordan vi 
kan ta vare på 
miljøet, naturen, 
dyr og planteliv. 
Barna skal også 
lære nytteverdi i 
planter og vekster 

Få positive 
erfaringer med å 
være ute i naturen 
og i all slags vær. 
 
Se på bilder av 
kjente dyr og 
transportmidler og 
hører hva slags 
lyder de lager. 
 
  
 

Studere hva vi finner I 
skogen og på tur. 
 
Lære gode holdninger 
og respekt for nturen 
 
Kjennskap til 
forskjellige årstider 

Antall, rom og form 

 

 

 

Vi ønsker at barna 
skal oppleve glede 
over å utforske og 
leke med tall, 
mengder, 
størrelser, former 
og rom, samt at 
de blir kjent med 
matematiske 
målbegreper. 

Gjør barna kjent 
med enkle 
matematiske 
begreper gjennom 
førstehånderfaring 
 
Bruk av enkle 
puslespill. 
Putteboks. 
Introdusere former 
og farger 

Bli kjent med former. 
 
Øve på byggeferdighet 
med duplo og store 
klosser. 
 
Få begynnende 
forståelse for mengde 
og antall 
 
Snakker om likheter og 
ulikheter  

Etikk, religion og 

filosofi 

 

 

 

Vi ønsker at barna 
skal utvikle 
interesse og 
respekt for 
hverandre, og 

Utvikle empati, det 
å være god mot 
andre og kjenne 
igjen begrepene 

Kjenne igjen 
grunnleggende 
følelser. 
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forstå verdien av 
likheter og 
ulikheter i et 
felleskap. Vi skal 
skape intresse for 
samfunnets 
mangfold og 
forståelse for 
andre menneskers 
livsverden og 
levesett. 

som lei seg, glad og 
trist 
 
Oppleve seg sett, 
hørt og fortsått 
 
Lærer seg begreper 
“min og “din” 
 
Markering av 
høytider 

Forhandle, dele og 
forholde 
 
Øve på turtaking 
 
Øver på 
nøkkelsetninger som 
“takk for maten” og 
“Kan jeg få” 
 
Utvikle glede I samvær 
og samspill med andre 
barn. 

Nærmiljø og 

samfunn 

 

 

 

 

Barnehagen skal 
fokusere på å gi 
barna kunnskap 
om 
lokalsamfunnet, 
naturen rundt og 
menneskene og 
deres levesett 

Tur i nærområdet.  
 
Opprop hvem er I 
barnehagen idag 
(navnesanger). 
 
Delta i samling og 
felles opplegg 
sammen med 
resterende 
barnegruppen. 
 
Delta i feiring av 17 
mai 

Bli kjent med området 
rundt barnehagen. 
 
Besøk til Asker 
sentrum. 
 
Lære navn på byen vår. 
 
Utvikle gruppefølelse 
gjennom 
samlingstunder og 
andre aktiviteter 
 
Er med å hjelpe til 
enkle arbeidsoppgaver. 
 
Delta i feiring av 17 
mai 
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Samarbeid barnehage- hjem 

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Vi 

ønsker at samarbeidet med dere preges av gjensidig likeverd, respekt og forståelse. Det er 

svært viktig for barnas trivsel og utvikling at foreldresamarbeidet bygger på tillit og åpenhet.  
Det innebærer blant annet at dere skal være trygge på at de beslutningene dere tar blir tatt 

på alvor. Vi skal ha god tid til å møte dere som forelder når barnet bringes/hentes slik at 

samarbeidet blir til det beste for barnet og hjemmet. Om det er flere barn som 

bringes/hentes samtidig er det til tider vanskelig å gi ordentlig info om dagen. Vi har mange 

små barn, så det kan være at vi om morgenen ikke kan forlate barna når de spiser, vi håper 

på forståelse for dette. Vi kommer ut i gangen for å si hei så langt det lar seg gjøre. Ta dere 

litt tid, særlig om morgenen, bli med barnet inn på stua om bare to minutter, så er dette til 

hjelp for oss ansatte, for barnet, og jeg tror du som forelder vil oppleve å få bedre kontakt 

med det som skjer. 

Tiltak  Foreldresamtale 

Alle foreldre får tilbud om 2 foreldresamtale i året. Dersom det 

behov for foreldresamtale utover dette avtales det direkte med 

pedagogisk leder. 

 Foreldremøte 

Om høsten innkalles alle foreldre til et informasjonsmøte. 

 Daglig kontakt 
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De yngste barna som trenger søvn, sover ute i sine egne vogner. Det kan avtales om å sover 

inne, ved spesielle behov. Foreldre tar med barnets vogn, med seler, dyner/poser/tepper og 

det utstyret de trenger for behagelig søvn. Ved streng kulde kjøres vognene inn på en 

avdeling når barna skal sove. Barnehagen har egen rutine for å ivareta tilsyn/sikkerheten når 

barna sover. Sovetid til hvert enkelt barn avtaler personalet med foreldrene. De barna som 

ikke sover i barnehagen, får en hvilestund etter lunsj, hvor vi leser bok eller holder på med 

andre rolige aktiviteter. 

 

 

 

Vi henger opp bilde, ballonger og flagg på døren av det barnet som har bursdag. På selve 

dagen blir barna feiret med en egen samling hvor barnet sitter på bursdagstronen med 

bursdagskappe i midten og får krone og sanger sunget til seg. De barna som har bursdag i 

sommerferien avtaler personal og foreldre om feiring i barnehagen skal skje før eller etter 

ferien. Foreldrene/foresatte trenger ikke å ha med noe i forbindelse med bursdagsfeiringen, 

men om dette er ønskelig oppfordre vi dere til å tenke sunne alternativer. Vi håper å kunne 

lage en hyggelig markering av dagen for barnet. 

 

Overgang fra liten til stor avdeling 

Det året barna fyller tre år blir de flyttet fra liten til stor avdeling. Vanligvis skjer flyttingen i 
august, men dersom det blir ledige plasser på storavdeling i løpet av året, kan det også bli 
aktuelt med overflytting gjennom barnehageåret. Det vanlige er da at det eldste barnet blir 
vurdert for overgang til storavdeling. I en slik situasjon vil vi også da legge vekt på tilknytning 
og vennerelasjoner. 
 
Å begynne på storbarnsavdeling kan både være brå og vanskelig for de minste barna. Det er 
mange nye ting som barna skal lære og forholde seg til som; avdeling, rutiner og ansikter. 
Disse endringene kan være utfordrende for de små ettersom de er vant med andre rutiner 
fra Nøtteliten.Vi har et ønske om at alle barn skal oppleve trygghet og kjenne glede ved å 
begynne på storbarnsavdeling og velger derfor å starte mykt med tilvenning allerede fra 
våren.. 
 

Soving /hviling i barnehagen 

Bursdag i barnehagen 
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Rammeplanen påpeker viktigheten for at både barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent 
med barna og personalet på den nye avdelingen ved bytting av barnegruppe. Vi vil i tillegg til 
foreldresamtaler til våren også gjennomføre et informasjonsmøte om den nye avdelingen 
som barnet skal begynne på og overgangsarbeidet mellom avdelingene. Målet er at dere 
foreldre skal oppleve at dere får tilstrekkelig informasjon om overgangen og dermed blir 
tryggere. 

 
 

 

Tiltak  Ole brumm klubb 

Her samles de eldste på Nøtteliten og de yngste på Eikenøtten til en 
felles aktivitet nede i kjellerstua. Målet med denne klubben er å øke 
den sosiale kompetansen og trygghetsfølelsen for de yngste som skal 
over til storavdelingen.  Gjennom denne klubben får barna erfare nye 
samspill på tvers av avdelingen og da utvikler nye relasjoner og 
vennskap. Barna får også muligheten til å bli kjent med andre voksne 
i barnehagen. Dette letter overgangen for de som skal over til høsten 
samtidig som de minste fra Eikenøtten blir løftet frem ved at de får 
være “størst”. 
 

 Besøksdager på Eikenøtten 

Ansatte på Nøtteliten følger barna over for å delta i Eikenøttes ulike 
hverdagsaktiviteter  
 

 Felles fruktsamling i slutten måneden 

 Foreldresamtaler til våren 

 Informasjonsmøte med pedagogiske ledere  
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Planlegging, vurdering og dokumentasjon 

 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som jevnlig skal planlegge, vurdere og 

dokumentere det pedagogiske arbeidet. Målet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende 

organisasjon og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og 

rammeplanen. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året og praktiserer med halvårsplaner. 

Vi bruker observasjon, dokumentasjon og refleksjon til vurdering i planene våre. 

En god planlegging krever kontinuerlig vurdering av vårt dagligarbeid.  Dokumentasjon vil 

være et viktig middel i dette vurderingsarbeidet.  Gjennom dokumentasjon får personalet, 

foreldre og kommunen informasjon om hvordan barna opplever, lærer og hva som gjøres i 

barnehagen. 

 

Tiltak  Bilder 

Vi har digitale kameraer på begge avdelingene. Det blir tatt bilder av 

barna og av ulike arrangementer, for å dokumentere hverdagen i 

barnehagen. Bildene kan dere se på skjermen ute i garderoben. Vi 

printer ut bilder og legger i barnas ”Min bok”. 

 Ukebrev og Månedsbrev 

Vi sender ut ukeplaner og månedsbrev for å involvere foreldrene i 

hverdagen. 

 Referater i garderoben 

Referater fra dagen i dag, turer, aktiviteter og /eller opplevelser blir 

skrevet på tavlen som dere finner i innegarderoben. 

 Min bok 

Alle barna har en mappe som vi kaller “Min bok” til dokumentasjon og 

tegninger i. Foreldrene tar med seg en perm til barnet sitt når de 

begynner i barnehagen. Denne deles ut til barna når de slutter og blir 

som en minnebok fra tiden i barnehagen. 

 Vi dokumenterer språkutvikling/sosial kompetanse gjennom 

observasjoner av barna ved bruk av kartleggingsskjema TRAS. Vi 

starter å observere barna med TRAS skjema fra de er 2 år. 

Skjemaet blir overført til skolen når de starter der i 1.klasse. 
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Halvårets tema Nøtteliten 2019 

 

 

 

Hva Hvordan Hvorfor 

 Januar  

Tilvenning Tilvenning for de barna som starter 
opp. Vi jobber med å skape trygghet 
for dem som starter opp og legges 
ikke opp med for mange planer i 
denne perioden. 

Barn og voksne og mellom 
seg får muligheten til å bli 
kjent med hverandre. Dette 
skaper en fellesfølelse. Målet 
er å skape trygghet for barna 
slik at de trives i barnehagen. 

 Februar- mai  

Livet i havet 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Vi har samlinger der vi 

snakker om vann, sand, 

båter, livet over og under 

havoverflaten.  

 Besøke strender i nærmiljøet 

 Besøke museum og akvarium 

 Vi synger sanger, bruke rim 

og regler som handler om 

vann og dyr som lever i 

vannet 

 Skape et miljø på avdelingen 

der vi tar i bruk ulike 

formingsmateriell for å 

visualisere temaet 

 

 

Vi ønsker at barna skal få 
kjennskap til livet i havet. 
 
Ved å bygge opp et miljø på 
avdelingen inspirert av livet I 
havet ønsker vi å stimulere 
til lek, begrepslæring og 
språkutvikling.  
 
Gjennom formingsaktiviteter 
for barna inntrykk som 
senere gir uttrykk for deres 
læring. 
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 April  

Påsken 

 

 Vi snakker om påsken, 

synger påskesanger og lager 

påskepynt 

 Vi leser påskefortellinger 

 Vi fokusere på temaet vår og 

nytt liv. 

For at barna skal bli kjent 
påskens budskap og 
tradisjoner. 

 Juni  

Sommeravslutning 

 

 Vi øver til sommerkonserten 

og har felles musikkøvelser 

med Eikenøtten. 

Gleden ved å opptre for 
publikum. 
 

 

 

  

 

 

. 
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Begivenheter gjennom dette halvåret  

 

Januar 

 

Barnehagen åpner etter juleferien. Tilvenning for de nye barna 

Februar 

 

11.02 Walter fyller 2 år! 
22.02 Karneval 
  

Mars 

 

06.03 Skidag 
09.03 Selma fyller 2 år! 
12.03 Maria fyller 2 år! 
17.03 Mikael fyller 3 år! 
25.03- 26.03 Planleggingsdag 
 

April 

 

02.04 Liza fyller 2 år! 
11.04 Påskefest 
15.04 - 22.04 Påskeferie 
Foreldresamtaler  

Mai 

 

01.05 Emma fyller 2 år! 
01.05 Tala fyller 2 år! 
01.05 Ahmed fyller 2 år! 
08.05 Rusken 
09.05 Blomstensdag 
16.05 Vårfest 
27.05 Hedda fyller 3 år! 
31.05 Planleggingsdag 
 

Juni 14.06 Sommeravslutning 
 

Juli Barnehagen er stengt I uke 28, 29 og 30 
 
29.07 Barnehagen åpner etter sommerferie. 
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