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VELKOMMEN TIL OSS 

I samarbeid og forståelse skal vi sammen gi barnet ditt en god start i livet. 

Årsplanen er personalets arbeidsdokument samtidig som den viser hvordan vi jobber for å oppfylle kravene i 

Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagene gjennom Kidsa sine satsningsområder. Vi knytter tilbudet 

vårt godt sammen med lokale og kommunale satsninger. Alle barn skal oppleve et trygt og inkluderende leke- 

og læringsmiljø fritt for krenkelser, der de opplever seg som aktive deltakere i et inkluderende fellesskap. Hos 

oss blir barna møtt med omsorg og varme og vi støtter dem slik at de utvikler gode språklige og sosiale 

ferdigheter. Vi anerkjenner at barndommen er en viktig fase i livet, og vi ønsker å bidra til at barna får en god 

barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Like viktig som trivsel her og nå, vil vi fremme at tiden hos oss 

skal forberede barnet på aktiv deltakelse i samfunnet og legge grunnlaget for et godt liv. 

Kidsa Hylkje ligger fint til på Hylkje, med gode turmuligheter i umiddelbar nærhet. Vi har fjell og strand i 

gåavstand fra barnehagen. Barnehagen er inndelt i 4 baser som igjen er inndelt i mindre grupper etter alder. 

Inndelingen vår gjør det oversiktlig og trygt for barn og voksne. Vi har et godt samarbeid på tvers av 

gruppene, og nyter godt av hverandres erfaring og kompetanse. 

I Kidsa Hylkje vet vi at barn er avhengig av god og trygg tilknytning til de voksne i barnehagen. Personalet i 

barnehagen er i tillegg til foreldrene viktige omsorgspersoner for det enkelte barnet. Trygge relasjoner viser 

seg å ha stor innvirkning på barnas psykiske helse og legger grunnlaget for videre emosjonell, sosial og 

kognitiv utvikling. For at de voksne i barnehagen skal kunne etablere trygg tilknytning til barna er de avhengig 

av å kunne forstå barnet innenfra (Brantzæg, Torsteinson, Øiestad, 2015) Med vårt arbeid i barnehagen ønsker 

vi å hjelpe og støtte barna i deres utvikling mot å bli trygge, glade og selvstendige barn med tro på seg selv. Vi 

jobber ut fra trygghetssirkelen (COS).  

Vi har som mål at trygghetssirkelen hele tiden finner sted i hverdagen til voksne og barn. I Kidsa Hylkje ønsker 

vi å skape trygge og ivaretatte barn som har gode strategier for regulering av følelser. Personalet skal være 

sammen med barnet i deres utforskning og være klar til å ta imot når de trenger oss. Vi skal alltid være større, 

sterkere, klokere og god i følelser og handlinger. Vi følger barnets behov når det er mulig, men tar tak og leder 

når det er nødvendig. Vi skal passe på, glede oss med, hjelpe og ha det fint sammen med barna og være deres 

trygge base i barnehagehverdagen. Personalet skal også beskytte og trøste, vise godhet og støtte, og hjelpe 

barnet med organisering av følelser. Barna skal oppleve at den voksne er deres trygge havn og ladestasjon når 

det er nødvendig. 

                           

 

Velkommen til Kidsa Hylkje aktiv barnehage! 

Hilsen Anne-Grete Bakke, daglig leder. 
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AKTIV BARNEHAGE 

Kidsa Hylkje er en aktiv barnehage. Fysisk aktivitet har et stort fokus i hverdagen vår. Gjennom varierte 

aktiviteter utvikler barn motoriske ferdigheter, som gir opplevelser av mestring og en bedre fysisk og psykisk 

helse. En kan se en tydelig sammenheng mellom motoriske ferdigheter og kognitive-, språklige og sosiale 

ferdigheter. Noe som igjen påvirker barnas lese, skrive og regneferdigheter. En økt bevissthet og noen små 

grep i hverdagen bidrar til et bedre utgangspunkt for videre læring.   

Vårt mål er: 

“alle barn skal oppleve mestring gjennom bevegelsesglede” 

Som aktiv barnehage har vi høyt fokus på fysisk aktivitet. Vi har daglige bevegelser i samlingsstund, organisert 

og bevisst bruk av ballrommet, større utholdenhet på tur og organiserte aktiviteter i ute- og inneleken. Fysisk 

aktivitet i form av dans eller bevegelsesanger har også blitt en del av fellessamlingene vi har i slutten av hver 

måned. Barnehagen har egne aktivitetskort som brukes ute. Vi har kasser med utstyr til jumpaktiviteter klar i 

lekeskuret. Barnehagen har også en egen Kidsa Hylkje dans og et årlig motbakkeløp; Kidsa Hylkje løpet.  

Hele personalgruppen har over tid økt kompetansen og forståelsen for hvorfor fysisk aktivitet er viktig. Vi har 

jobbet med holdninger og fokusert på at alle kan være med uansett alder eller funksjonsnivå. Ved start av nytt 

jump tema har vi felles kickoff for hele barnehagen ute.  

Barnehagen har vært gjennom fornyelse og tilrettelegging for fysisk aktivitet. Ballrommet har fått mye nytt 

utstyr som innbyr til aktivitet som; yogamatter, balanseklosser, puter, utrykningskjøretøy, madrasser, blant 

annet. Å få være i ballrommet er for mange barn høydepunktet i uken.  

Uteområdet er også fornyet og innbyr til fysisk aktivitet. Aktivitetsløype bestående av 6 utfordringer. Her må en 

klatre opp og ned, krype gjennom, balansere på tau og bom, hoppe fra stokk til stokk og over en bro. 

Barnehagen har fått en ballbane som fungerer som et flerbruksområde. Basketball, fotball, kjegler, krabbe, 

hoppe og løpe. Her ligger alt til rette for en aktiv hverdag. 
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VÅRE VERDIER 

Kjernen i vår relasjon til Kidsa er å være anerkjennende, raus og tilstede – på barnas premisser. Barns ønsker, 

behov og ressurser legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Verdiene er 

viktige for alt vårt arbeid, og vi bruker dem aktivt i det daglige arbeidet. Bare da kan vi være sikre på at vi 

lykkes i å tilby god kvalitet. Vi viser initiativ og engasjement, og vi spiller hverandre gode. Vi møter hverdagen 

med lyst og pågangsmot. 

Anerkjennende  

Vi er oppmerksomt interessert i hverandre og ser det unike i hvert individ. Ansatte tar ansvar for relasjonen 

mellom seg selv og barna, og bekrefter gjennom ord og handling at de tar barnas følelser og tanker på alvor. 

Alle skal bli sett og hørt, og behandles med respekt og likeverd. Vi tar innspill på alvor og alle får medvirke i 

egen hverdag. 

I Kidsa Hylkje er vi opptatt av at alle barna er ekspert på sin egen opplevelse. Vi tar oss tid til å lytte før vi gir 

respons. Alle skal møtes med tillit og respekt, og det er rom for undring. Vi hjelper barna å sortere og sette ord 

på følelser og opplevelser. 

Raus 
Vi møter hverandre med varme og nysgjerrighet, viser toleranse og respekt for ulikheter og mangfold.  
Vi skaper et trygt, åpent og inkluderende miljø hvor alle føler seg verdifulle. Hos oss skal barna oppleve glede, 
humor og spenning gjennom dagen. Vi tar barnas ønsker og behov på alvor, og har rom for endring som er til 

barnas beste der og da. 

I Kidsa Hylkje har vi toleranse for at alle er ulike, og vi verdsetter mangfold.  Barna møtes av tålmodige og 
omsorgsfulle voksne som gir av seg selv og lar andre få skinne. Vi roser og oppmuntrer hverandre, og tar 
barnas ønsker og behov på alvor. Sammen bidrar vi til et miljø av spontanitet og glede. 

Tilstede 

Ansatte skal skape trygghet og være medopplevende i barnas hverdag. Vi utstråler engasjement  

og arbeidsglede, og ser frem til å møte barn, foreldre og kollegaer. 

I Kidsa Hylkje er vi voksne lekekloke støttespillere i barnas lek, og bevisst vår rolle i leken ved å være aktivt 

tilstede både fysisk og psykisk. Vi observere, støtter og veileder. Hos oss skal alle barn bli sett og hørt og 

kjenne seg som en betydelig del av fellesskapet.  
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KUNNSKAP & INNOVASJON   

Barnesynet skal ligge til grunn for alle valg vi gjør i våre barnehager. Dette dreier 
seg om hvilket syn vi har på barna og om personalets holdninger. Vi ser på barna 

som kompetente og deltakende individer som er involverte i og har innflytelse 
over hverdagen i barnehagen. Vi lytter til barna og tar dem på alvor. Vi møter 
barna i barnehagene våre med respekt og anerkjennelse for deres følelser og 

behov. Barnehagene er barnas arena og hos oss skal barna oppleve mestring 
slik at de får tillit til egne evner. Barn og ansatte skaper et leke- og læringsmiljø 
der barna får utvikle seg, både individuelt og i grupper. Barna får muligheten til 
å utforske verden i fellesskap med ansatte og sammen skape nye erfaringer og 

kunnskap. Vår pedagogiske visjon er “med livslang lyst til lek og læring». 

Rammeplan for barnehager legger vekt på at personalet skal benytte 
arbeidsmåter som er i tråd med lovverket. Vi skal reflektere, planlegge, 

dokumentere og vurdere i tråd med nyere forskning og på en måte som 
stadig forbedrer praksis til det beste for barna. Det er dette Kunnskap og 
Innovasjon innebærer.   

 

Quest - uke 5 – «Være sammen» 

Hvert år gjennomfører alle Kidsa Barnehager et samlende arrangement knyttet til 

vårt mål om nysgjerrighet, utforskertrang, lek og skaperglede.  

Tema for Quest 2022 er «Være sammen». 

Vi hadde en kickstart av årets Quest-tema i høst, der vi hadde en “være-sammen-fest" for hele barnehagen. 

Videre skal vi ha fokus på det å lese sammen, fortelle sammen, undre seg sammen, synge sammen, skape 

sammen og det å bare være sammen.  

Vi ønsker å inkludere besteforeldre og/eller oldeforeldre til å være sammen med oss i barnehagen. Det kan 

være å spise lunsj i grillhytten sammen med oss, være med oss på tur i nærområdet eller kanskje de har lyst å 

delta på eventyrstund? Vi har en tradisjon der vi inviterer til “besteforeldredagen” i Kidsa Hylkje hvert år, i 

2022 er denne dagen satt til 15.mars. 

Vi har blitt vennebarnehage med Kidsa Breistein, og førskolebarna vil ha et prosjekt sammen med 

førskolebarna der. Det blir turer sammen og besøk hos dem og hos oss. Barna som begynner på skole 

sammen, får da bli kjent med flere før skolestart og skape vennskap på tvers av barnehagene.  
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PEDAGOGISK KVALITET 

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske 

arbeid. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for 

omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og 

danning skal ses i sammenheng» (Rammeplan 2017). 

Vårt pedagogiske arbeid vil også reflekteres i våre progresjonsplaner. 

 

Omsorg - En god barndom varer hele livet 

Barndommen har en egen verdi og er en viktig erfarings- og læringsfase i livet. Vi anerkjenner, bekrefter  

og støtter barnas behov og initiativ. Trygge, omsorgsfulle og stabile tilknytningspersoner stimulerer og 

oppmuntrer samspillet mellom barna, slik at det gir en opplevelse av god tilhørighet.  

VÅRE TILTAK: 

• Varme, trygge og tydelige voksne møter barna der de er. 

• Vi støtter og oppmuntrer til undring, nysgjerrighet, aktivitet og kreativitet i samspill. 

• Vi bruker språket aktivt og hjelper barna med å sette ord på følelser og behov. 

• Ved at de voksne igangsetter, deltar og veileder i lek, vil barna få oppleve livsglede, mestring og følelse 

av egen verdi. 

Lek - Barnehagens læringsmiljø 

• Leke- og læringsmiljøet en viktig basis for vår kvalitet. For å støtte oppunder barnas danningsprosesser 

har de lett tilgang til variert utstyr og materiell uavhengig av alder. Det er plass og rom til lek og 

utfoldelse både inne og ute, slik at utforskning og undring skjer og utvikler seg over tid og gir gode 

utfordringer. De fysiske rammene skal innby barna til lek og meningsfylte aktiviteter. Leken er viktig 

arena for språkutvikling, vennskap og samarbeid. 

 VÅRE TILTAK: 

• Leke- og læringsmiljøet skal være kjekt, spennende og utviklende. Deler av barnehagens leke- og 

læringsmiljø har det siste året blitt oppgradert både ute og inne. 

• Innredning skjer etter barnas interesser, ønsker og fysiske behov. Dette er i stadig utvikling. 

• Vi er aktive voksne som er til stede i leken for å støtte, inspirere, oppmuntre og veilede.  

• KIDSA Hylkje er en aktiv barnehage og våre lekemiljø er tilrettelagt for å kunne være aktive både inne 

og ute. Vi bruker ballrommet til ekstra utfoldelse og ulike fysiske aktiviteter for alle aldersgrupper.  
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Danning og barns medvirkning 

Vi tar barna på alvor; de blir sett og hørt, og deres meninger blir vektlagt. Gjennom samtaler og refleksjon får 

vi mye god kunnskap sett fra barns perspektiv. I tillegg til daglige samtaler har vi hvert år en samtale med 5-

åringene om hvordan de trives, og om de opplever at de kan være med å medvirke. Innspillene fra barna blir 

drøftet i personalet, slik at vi kan bruke dem til hele tiden å bli bedre. 5-åringene blir gjennom dette 

barnegruppens talerør. Barnas medvirkning tar ulike former, etter alder og modenhet, og har stor betydning 

for hvordan de lærer å ta ansvar for egne handlinger senere i livet.  

VÅRE TILTAK: 

• Barna skal få uttrykke seg og ha innflytelse på egen hverdag. 

• Gjennom strukturerte samtaler med barna og observasjon, blir de hørt og deres meninger og 

interesser tas på alvor. 

• Vi har en tett og god dialog med foreldre for å finne ut hva barna er opptatt av og interesserer seg for 

hjemme, slik at vi kan ta dette med i hverdagsaktivitetene. Dette er spesielt viktig for barn som ikke 

har verbalt språk og kan uttrykke hva de interesserer seg for. 

   

 

Det er nulltoleranse for mobbing i barnehagen vår  

Kidsa barnehager har en egen standard for barnehagens psykososiale miljø. Alle barn skal oppleve seg som en 

verdifull bidragsyter i et trygt og godt fellesskap. Vi jobber systematisk og kontinuerlig, sammen med 

foreldrerådet og Samarbeidsutvalget, SU, for et trygt og godt barnehagemiljø. Vi følger den nye bestemmelsen 

som trådte i kraft januar 2021. Bestemmelsen understreker at alle barn skal ha en trygg og god 

barnehagehverdag.  

I Kidsa Hylkje følger vi dette året flere kurs som går på psykososialt barnehagemiljø og nulltoleranse for 

mobbing. Vi har en ansatt på hver gruppe som har et spesielt fokus på dette og en ansatt som er Barnas 

Verneombud for hele barnehagen. Vi følger også en kursrekke i regi av Stine Sofies stiftelse som gir oss mer 

kunnskap om omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn.  

“Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, 

og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages” (Rammeplan for barnehagen) 

VÅRE TILTAK: 

• Vi jobber for å utvikle gode relasjoner, og for at alle barna skal oppleve fellesskap og vennskap. 

• Vi jobber med trygghetssirkelen COS 

• Alle barna skal oppleve å bli tatt på alvor, være inkludert og føle seg trygg 

• De voksne er til stede og viktige rollemodeller 

• De voksne observerer, deltar og inkluderer i leken 

• Vi deler i mindre grupper for å danne og opprettholde vennskap 

• Vi har fokus på språk/ kommunikasjon, hvordan vi snakker med hverandre. 
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FAGOMRÅDENE 

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 de syv fagområdene i sammenheng, og alle 

fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagehverdagen. 

Lek, undring og engasjement er viktige innfallsporter til ulike uttrykk og meninger som gir et stimulerende og 

lærende fellesskap. Vi utforsker og skaper egne uttrykk ved bruk av ulikt materiell, digitale verktøy, spill, bøker 

og musikk. 

På bakgrunn av nyere forskning har vi trukket frem tre innsatsområder/konsepter som får særlig fokus i våre 
barnehager. Disse er trukket ut fra rammeplanens fagområder, når vi planlegger tar vi hensyn til lokale forhold 

og kommunale satsninger.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/ 

Go Green 

Gjennom Go Green jobber vi målrettet med bærekraft. Vi vektlegger at alle barn i våre 

barnehager skal få økt kunnskap og bidra til et miljøvennlig og bærekraftig samfunn. 

Hos oss betyr det at barna skal få kunnskap om bærekraftig utvikling, og at våre handlinger i 

dag vil ha betydning for fremtiden. Vi rydder etter oss når vi er på tur, og vi bidrar til et ryddig nærmiljø ved at 

vi plukker boss i vårt nærområde. 

Vi sorterer plast og papir, og har kompostering på to grupper. Dette er en spennende prosess for barna å følge 

med på. Vi begrenser matsvinnet, og oppfordrer barna til å forsyne seg utfra hvor mye de vil spise. 

Barna syns det er spennende å samle flasker og være med til returpunktet i nærmiljøet. For pantepengene handles 

det gjerne leker på Finn. 

Vi er også bevisst vårt miljøansvar når vi gjør innkjøp til barnehagen. Vi kjøper leker og utstyr av bærekraftig 

materialer, og er opptatt av at ting skal vare. Vi er også tilhengere av gjenbruk. 

Årene før covid-19 har vi arrangert bruktmarked for foreldre der det er mulig å bytte/selge/gi bort pent brukt 

barneutstyr. Dette håper vi på å få gjennomført igjen til våren. 

 

Mat med Smak, vårt gode måltid 

Måltidene er en viktig pedagogisk arena. Vi legger til rette for en hyggelig atmosfære hvor  

vi serverer varierte og balanserte måltider. 

Hos oss i Kidsa Hylkje får barna servert alle måltider, og disse dekkes av kostpenger som betales på 

barnehagefakturaen. 

Barna får sunne og næringsrike måltider hver dag, både til frokost, lunsj og fruktmåltid. De deltar i matlaging 

og forberedelser til måltidene som borddekking og menyvalg. 

Under alle måltid har vi fokus på det sosiale fellesskapet rundt bordet, i tillegg til å tidlig lære gode holdninger 

og verdier i forhold til et sunt kosthold. Vi oppfordrer barna til å bruke sansene og smake på nye 

smaker. Her spiller det sosiale en stor rolle. Når noen tør å smake, ser vi ofte en positiv 

smitteeffekt.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/
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Vi vektlegger et variert og sunt kosthold, og tilbereder mest mulig mat fra bunnen av og prøver ut nye smaker 

sammen med barna. 

 

   

 

Jump 

Jump er vårt konsept for fysisk aktivitet. Målet er å stimulere og utvikle barnas motoriske 

ferdigheter. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver legger tydelig vekt på at 

barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og 

motoriske utvikling. Og at barnehagen skal bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring 

ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, hele året. God motorisk utvikling henger også sammen med 

utviklingen av blant annet lese og skriveferdigheter. Det er derfor viktig at barnehagen er bevisst sitt ansvar og 

legger til rette for variert fysisk aktivitet for å lære alle grunnbevegelsene. For å sikre at alle barn har mulighet 

til å utvikle gode motoriske ferdigheter, jobber vi utfra årshjulet Kidsa Jump. Målet er utvikling av motoriske 

ferdigheter gjennom tilrettelagt og organisert aktivitet, i minimum 20 minutter hver dag.   

Hos oss i Kidsa Hylkje betyr det at vi legger til rette for ulike bevegelseserfaringer i daglige aktiviteter både 

inne og ute. Dette skal gjennomføres i og utenfor barnehagens område. Vi legger det inn i samlingsstunder, 

aldersgrupper, lekegrupper og på turer. For å inspirere og hjelpe barnehagens ansatte i dette arbeidet, har 

barnehagen aktivitetskort, med forslag til leker og øvelser man kan gjøre med barna og som er inndelt i 

kategorier etter vanskelighetsgrad og ulike motoriske ferdigheter.   

Jump-årshjulet er delt inn i fem tema som hvert er knytt opp mot grunnleggende fysiske ferdigheter som vi 

skal ha fokus på i to til tre måneder. Det sikrer at vi får jobbet med alle de temaene gjennom året. I Kidsa 

Hylkje markerer vi ny periode med et Kick-off hvor alle gruppene kommer med bidrag til aktiviteter som utføres 

i fellesskap eller gruppevis. Utover det skal tema være gjennomgående på gruppene gjennom hele perioden 

tema varer.   
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OVERGANGER 

Når barnet begynner i barnehagen 

Vi har innarbeidet gode rutiner for den første tiden i barnehagen slik at ditt barn og du som foresatt raskest 

mulig skal føle trygghet og bli inkludert i barnehagens fellesskap. En god start har stor verdi og betydning for  

å sikre trygg tilknytning. Vi inviterer gjerne på besøk i forkant av barnehagestart, og en oppstartsamtale før 

barnet begynner gir et godt grunnlag for en god start i barnehagen. I tillegg får dere utlevert noen skjema som 

vi trenger at dere fyller ut sånn slik at vi blir best mulig kjent med barnet. En god dialog er viktig for barnets 

best. 

Overgang innad i barnehagen 

Overganger skjer også innad i barnehagen og vi er opptatt av at barna skal bli godt kjent med sin nye gruppe 

og sine nye voksne i god tid før overgangen faktisk skal skje. Særlig gjelder det de minste barna, som går fra å 

være «stor» i kjente omgivelser til å bli ny og kanskje yngst i nye omgivelser. 

Vi legger vekt på å bli kjent med barna i forkant, personalet bytter gjerne avdeling for en periode for å bli kjent 

med de nye barna. Vi er rause, anerkjennende og til stede og bekrefter hvert enkelt barn. Barna skal få tid til å 

bli trygge på den nye avdelingen. Vi vi lar dem besøke de respektive gruppene før oppstart slik at vi kan gjøre 

overgangen så myk som mulig. Vi vil og se hvert enkelt barn sine behov, og ta overgangene i barnets tempo. 

Overgang mellom barnehage og skole 

For å ivareta både barnet og foresatte har vi en egen samtale med skolestarteren samt at vi har en samtale 

med foresatte. Vi skal bidra til at alle barn får en trygg og god overgang til skolen i tråd med kommunens 

standard. 

Barnehagen har et godt samarbeid med barnehagens nærskoler og SFO. I samarbeid med foreldre gir vi 

kunnskap og informasjon om barnet for tilrettelegging for en god skolestart. Barna skal avslutte 

barnehagetiden med tro på egne evner og nysgjerrighet på skolen. 

For å lette overgangen til skolen, jobber vi med å danne vennskap på tvers av huset. Førskolegruppene har et 

stort fokus på dette, og har et ekstra fokus på at barn som begynner på samme skole skal få knytte vennskap. 
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SAMARBEID BARNEHAGE - HJEM 

I samarbeid og forståelse med hjemmet ivaretar vi barnas behov for omsorg og lek, med fokus på læring og 

allsidig utvikling. Vårt samarbeid skal bygge på gjensidig åpenhet og tillit. 

Foreldresamtaler 

Vi tilbyr minimum to samtaler i året, med dialog og erfaringsutveksling om ditt barns trivsel, fysiske og mentale 

utvikling og progresjon. Vi drøfter barnehagens pedagogiske virksomhet. 

Foreldrerådet 

Består av foresatte til alle barna. Vi inviterer til foreldremøter og andre hyggelige arrangementer. Foreldrerådet 

velger representanter til Samarbeidsutvalget, SU. 

Samarbeidsutvalget (SU) 

Et rådgivende og samordnende organ for foreldre og ansatte. Det avholdes minst to møter i løpet av 

barnehageåret. 

Mykid og våre interaktive hjemmesider 
På barnehagens hjemmesider finnes oppdatert informasjon om oss, barnehagens aktiviteter og arrangementer.  
Bruk gjerne vår digitale samhandlingsplattform, MyKid, for spørsmål og innspill. 
 

Nasjonal foreldreundersøkelse 

Vi vil gjerne vite hva foreldre tenker om barnehagen vår. Innspill er vesentlig for vårt kontinuerlige 

utviklingsarbeid. Som et ledd i vårt forbedringsarbeid oppfordrer vi alle foreldre til å delta i den nasjonale 

foreldreundersøkelsen som er tilgjengelig hver høst via Utdanningsdirektoratet 

Eksterne samarbeidspartnere 

Kidsa Hylkje er en aktiv bidragsyter i tverrfaglig samarbeid, og bidrar til helhetstenkning i pedagogisk arbeid og 

utvikling. Våre eksterne samarbeidspartnere er: 

Barnehagemyndigheten i Bergen kommune, PPT, PPS nord, Barnevernstjenesten, Barnehuset, Ulset 

helsestasjon, barnehagene og skolene i kommunen, og høyskolene NLA og HVL.  

 
www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 

 

 

http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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KALENDER 

 Dato Aktivitet 

Januar 03. 

04.-07. 

Uke 4 

28. 

Planleggingsdag 

Jumpuke, balanse 

Vinterleker 

Planleggingsdag 

Februar 07. 

Uke 5 

12. 

25. 

Markere Samenes dag som er 6.februar 

Quest. Tema: Være sammen 

Åpen dag for nye barn og foreldre kl 1030-1200 

Karneval 

Mars 01.-04. 

Uke 9 

15. 

Jumpuke, kaste, sparke, mottak 

Skolens vinterferie 

Barnehagedagen med besøk av besteforeldre 

 

April 05. og 07. 

14.-18. 

Påskefrokost 

Påskeferie 

 

Mai 02.-06. 

Uke 19 

26. 

27. 

Jumpuke, løpe og klatre 

Miljødag 

Kr. Himmelfartsdag 

Planleggingsdag 

Juni 03. 

09. 

16. 

16. 

Pride markering 

Stoltzen opp for @ 

Motbakkeløp 

Sommerfest kl 16-18 

Juli Uke 28 og 29 Barnehagen er sommerstengt 

 

August Fra 01. 

01.-05. 

Vi ønsker nye barn og foreldre velkommen til barnehagen! 

Jumpuke, åle, krabbe, rulle, snurre 

 

September 12. 

15. 

Planleggingsdag 

Foreldremøte kl 18- 19.30 
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Oktober 24. Vi markerer FN dagen med foreldrearrangement kl 15-16 

 

November 01.-04. 

04. 

25. 

28. 

Jumpuke, hoppe, hinke 

Planleggingsdag 

Åpning av pepperkakebyen 

Adventsamling 

 

Desember 5., 12.,19. 

Uke 49 

13. 

20. 

Adventsamlinger 

Julegløgg 

@ markerer St.Lucia 

Nissefest 
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