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VELKOMMEN TIL OSS 

Vi gir ditt barn en god start i livet! 

Årsplanen viser hvordan vi jobber for å oppfylle kravene i Lov om barnehager, Rammeplanen og Kidsa sine 

satsningsområder. Kidsa Barnehager samarbeider tett med Norlandia barnehager. Norlandia har samme eier 

som Kidsa og har barnehager flere steder i Norge.  

Vi jobber kontinuerlig for at alle barn skal oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø fritt for mobbing, der 

de blir møtt av kompetente ansatte som har fokus på hvert enkelt barns utvikling, og gir gode språklige og 

sosiale ferdigheter. Barndommen er en viktig fase i livet, og gjennom tiden i barnehagen blir de godt forberedt 

til å mestre fortsettelsen. 

Les mer i barnehagens progresjonsplaner og på Utdanningsdirektoratets sider: www.udir.no/laring-og-

trivsel/rammeplan. 

Er du ny i barnehagen? 

I Kidsa Nyhavn møter du trygge, omsorgsfulle og tilstedeværende voksne som på beste måte vil legge til rette 

for individuell tilknytning for barnet ut fra dets behov. 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. 

Alle barn får en tilknytningsperson som skal støtte barnet på veien til å bli trygg i barnehagen. I 

tilvenningstiden er det særlig viktig å utveksle informasjon daglig, slik at personalet kan planlegge dagen best 

mulig etter barnets behov. Å være trygg i barnehagen er essensielt for barn og foreldre, og en god dialog 

mellom foreldre og personalet bidrar til dette. I denne dialogen er personalet i Kidsa Nyhavn lydhøre ovenfor 

foreldres innspill og medvirkning. 

Startsamtale gjennomføres før barnet starter, eller like etter starten. I denne samtalen er det foreldre som 

informerer om barnas omsorgsbehov og forventning til tilvenningstiden og barnehagen.  

Foreldre oppfordres til å ta kontakt med barnehagen når barnet er tildelt plass. Barnehagen inviterer til 

besøksdag i forkant av start i barnehagen. Det er mulig med flere korte besøk etter avtale. Dette kan gjøre 

overgang fra foresatte til barnehage enklere for barnet ved å bli noe kjent med ansikter, rom i huset og på 

uteområdet. Om mulig anbefaler vi at tilvenningen går over et par uker, der barnet har kortere dager i 

barnehagen.   

Kidsa Nyhavn er en 3-avdelings barnehage hvor barna blir kjent med hverandre på tvers av gruppene. 

 

Velkommen til Kidsa Nyhavn 

Hilsen Birgitte Flom, daglig leder 

  

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan
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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  

Personalet i Kidsa Nyhavn er oppmerksomme og lyttende, tar barnas følelser og behov på alvor. Vi respekterer 

andres meninger, og opplever bekreftelse og støtte fra hverandre.  

Raus 

Personalet gir av seg selv og er åpen mot andre. Vi lytter, inkluderer og gir alle en plass i fellesskapet.  

Tilstede 

Barna møter kompetente og varme ansatte som er fullt og helt til stede på det som skjer her og nå i alle 

barnehagens daglige gjøremål som samspill, omsorg og lek.  

 

 

PEDAGOGISK KVALITET 

Omsorg - En god barndom varer hele livet 

Hver dag fylt med livsglede, lek og læring. Barndommen er en viktig erfarings- 

og læringsfase i livet. Vi anerkjenner, bekrefter og støtter barnas behov og 

initiativ. Trygge, stabile tilknytningspersoner stimulerer og oppmuntrer til 

samspill mellom barna og gir opplevelse av tilhørighet. En pedagogikk basert på 

kjærlig omsorg sikrer den gode kvaliteten i tilbudet vårt.  

I Kidsa Nyhavn er vi opptatte av barns individuelle omsorgsbehov. Alle barna skal ha en trygg havn og en trygg 

base i barnehagen. Barna får støtte av sensitive voksne i sin utforskning og ved utfordringer i hverdagen. Vi 

jobber etter prinsippene i trygghetssirkelen, jf. Øiestad, Brandtzæg og Torsteinson, 2013. Det er en modell 

som hjelper oss å se barnet innenfra og forstå deres signaler bedre. Det er alltid personalet som har ansvar for 

relasjonen til barna. Når barna opplever en trygg tilknytning, vil vi kunne hjelpe dem med stress og andre 

følelser. Vi er deres ladestasjon når de trenger det. Når barna har en trygg tilknytning nær seg, vil de kunne 

våge å utforske omverdenen, og ta imot trøst når de trenger det. Da vil de bli rolig og avspent. Vi prøver å 

forstå hva barnet vil fortelle oss med sin atferd, og hjelpe dem med å håndtere situasjonen som er 

utviklingsfremmende for barnet.    

Lek - Barnehagens læringsmiljø 

Læringsmiljøet er en viktig basis for vår kvalitet. Barna har tilgang til variert utstyr og materiell, oversiktlig og 

lett tilgjengelig. Det er plass og rom til lek og utfoldelse både inne og ute, slik at utforskning og undring kan 

pågå og utvikle seg over tid og gi gode utfordringer. Våre fysiske rammer innbyr til lek og meningsfylte 

opplevelser.  
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Lekemiljøet i Kidsa Nyhavn er i stadig utvikling og endring. Vi tilrettelegger leke- og læringsmiljøet på bakgrunn 

av barnas interesser og behov, og etter hvilke tema og prosjekter vi jobber med i barnehagen. Vi setter av tid 

til lek og aktiviteter i små grupper hvor barna får plass og ro. Barnehagen har små og store rom, som enkelt 

kan tilrettelegges for denne typen organisering.  

Utendørs har vi en stor naturtomt. Her er anlagt flere lekesoner med sandkasse, klatrestativ og disse. Øverst 

på uteområdet har vi et eget avgrenset område beregnet for barnehagens yngste. Barna leker både i 

lekeapparatene, i den lille skogen, på gressplenene, klatrer på knausene, går på insektjakt eller plukker 

blomster. Vi har utsikt til sjøen, båter og sjøfly, som inspirerer til lek, samtale og undring.  

Lek - Barns medvirkning 

Vi tar barn 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. Medvirkning har stor betydning for utvikling av god selvfølelse og 

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

I Kidsa Nyhavn oppmuntrer vi barna til å fortelle om egne tanker, følelser og opplevelser. Vi er engasjerte og 

interesserte i barna og deres ressurser, og vi søker barnets intensjon i kommunikasjonen. Både i den verbale 

og i den nonverbale. Vi er lyttende til stede for at barna skal kunne formidle det de er interesserte i. Vår 

kunnskap om barna er grunnlaget for valgene vi tar, og på den måten får barna også medvirke i planarbeidet 

til barnehagen. Vi justerer planer og behov etter barnas behov og interesser.  

Det er nulltoleranse for mobbing i barnehagen vår! 

Vi jobber aktivt med barnehagens psykososiale miljø. Vi har nulltoleranse for krenkelser, som mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering, og vi griper inn om et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser. Vi jobber 

systematisk og kontinuerlig, sammen med foreldrene og SU, for et trygt og godt barnehagemiljø.  

Se Kidsa sin «Standard for barnehagens psykososiale miljø» 

Samarbeid med foreldre er viktig i Kidsa Nyhavns arbeid for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing. 

Arbeidet bygger på Kidsa sin standard for barnehagens psykososiale miljø, og vi legger også Ingrid Lund m.fl. 

sin tolkning av mobbing til grunn:                                                                                                             

"Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en 

betydningsfull person i fellesskapet, og muligheten til medvirkning.”  (Lund, Helgeland, Kovac, 2017) 

Det enkelte barns opplevelse av å bli krenket er grunnlag for at tiltak settes i gang. Barndommen skal være fylt 

av med erfaringer om å være verdifull og å bli inkludert. Vår innsats i arbeidet mot å forebygge, avdekke og 

håndtere mobbing går både mot barna som kan utføre krenkende adferd, og de barna som blir utsatt for det. 

Gjennom våre verdier arbeider vi forebyggende mot mobbing som utestengelse og negativ kontakt. Personalet 

er gode rollemodeller, oppmerksom til stede i det som skjer, og er villige til å se, lytte og høre det som foregår 

mellom barna i lek og aktivitet. I dialogen med barna utøves anerkjennende kommunikasjon som støtter og 

veileder samspillet mellom barna. Vi tilrettelegger og organiserer for lekegrupper med ansatte tett på, da vi vet 

at vennskap og relasjonsbygging bidrar til egenverdi og til å beskytte barn mot mobbing.  

Personalet evaluerer sine relasjoner til enkeltbarn flere ganger i året ved å bruke et refleksjonsverktøy bygget 

på Kari Papes modell. Slik sikrer vi at alle barna møter ansatte som er større, sterkere, klokere og god. 

Dersom det finnes en opplevelse av at barn er krenket, er barnehagen pålagt en aktivitetsplikt. Denne 

aktivitetsplikten innebærer at når mistanke eller kjennskap til et utrygt eller lite inkluderende miljø for barn 

oppstår, skal det meldes til daglig leder. Videre skal vi undersøke og sette i gang tiltak som er gjeldene helt til 

barnets egen opplevelse av trygghet og inkludering er tilbake. Dette skal utarbeides i en skriftlig plan, og det 

skal føres logg over hva slags tiltak som er satt i gang.  

Foreldre og barnehagen samarbeider ved bursdagsinvitasjoner og vennebesøk mellom barna. På den måten 

kan vi forebygge ekskludering og støtte inkludering utover barnehagedagen.  

https://norlandiacom.sharepoint.com/sites/unit/248/Unit/Quality/Arbeid%20med%20Årsplan%20og%20progresjonsplan%202020/§12%20Krenkelser,%20forebygging%20og%20tiltak%20-%20Prosedyre.pdf
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KUNNSKAP & INNOVASJON 

Vi bidrar til at barna får utfolde seg i et nysgjerrig, utforskende og idéskapende miljø. 

For å få dette til, må de oppleve trygg tilknytning, mulighet for medvirkning, lek og 

læring i en større helhet der realfagene og estetiske uttrykk sees i sammenheng.  

Innenfor rammen av Kunnskap & Innovasjon skaper vi livslang lyst til lek og læring, nysgjerrighet og undring. 

Barna er fremtiden, derfor jobber vi hver dag for å forberede dem - for selve livet. Vi byr på oppdagelser og ny 

kunnskap for å åpne for kreativ ideskaping, for fremtiden trenger nysgjerrige og innovative verdensborgere.  

La oppdagelsene begynne! 

 

Mat med Smak 

Måltidet, mulighetenes sted! Mat med Smak er vårt måltidskonsept.  

Vi byr på sunn, næringsrik og kortreist mat i et hyggelig sosialt fellesskap.  

Barns matglede og spiseutvikling fremmes gjennom måltider som forbindes med positive og gode 

opplevelser i fellesskapet. I Kidsa Nyhavn tilbyr vi variert mat som skal være med å påvirke 

barnas nysgjerrighet og interesse for nye smaker. Vi serverer lunsj og fruktmåltid hver dag. Dette innebærer 

blant annet en til to varme måltider i uken, variert brød og korn, forskjellige typer pålegg og melkeprodukter. 

Vi har et sunt og godt utvalg av frukt og grønnsaker som barna får tilbud om hver dag.  

En del av maten vi lager er knyttet opp mot barnegruppenes prosjekter, årstider eller barnas ønsker og 

interesser. Barna er med i matlagingen ut fra sine forutsetninger, og kan være delaktige både før og under 

måltidet. Flere av barnegruppene har egne mat-med-smak grupper, hvor barna er med både i planleggingen 

og tilberedingen av maten. Vi har også mat med på tur. 

I Kidsa Nyhavn bruker vi måltidet som pedagogisk arena for lek, læring og sosialt samspill. Måltidene er preget 

av gode opplevelser med mat, samtaler og venner.  

            

Jump                                

Jump er vårt konsept for fysisk aktivitet. Målet er å utvikle barnas motoriske ferdigheter, skape 

bevegelsesglede og mestringsfølelse i sin egen kropp gjennom organisert fysisk aktivitet i minimum 

20 minutter hver dag. Nyere forskning har vist at barnehagebarn ikke nødvendigvis er så aktive 

som vi trodde, og sett ut fra et folkehelseperspektiv vet vi at det er viktig at barna utvikler gode vaner tidlig. 

Jump bidrar til at barna lærer seg grunnbevegelser som er med på å sikre fremtidig god helse og utvikling. 

Barna blir også kjent med hva som skjer med kroppen vår når vi er fysisk aktive, og får erfaringer med det å bli 

sliten, få høy puls eller å måtte øve seg for å mestre. 

I Kidsa Nyhavn har vi fysisk aktivitet i alle aldersgruppene til ulike tider, inne og ute. Det er blant annet 

turdager, utedager, gymlek, disco, ballek, motoriske gruppeaktiviteter, sang- og bevegelsesleker, barneyoga og 

ulike uteaktiviteter som regelleker, konkurranser, klatring og hopping. I hverdagen legger vi naturlig opp til 

fysisk aktivitet av forskjellige slag, og vi legger også opp til organiserte aktiviteter rettet mot de grunnleggende 

bevegelsene. Vi fremhever sammenhengen mellom fysisk aktivitet og lek og læring i vårt arbeid, slik at barn og 

personalet ser de de fysiske aktivitetene i en større sammenheng.  
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Go Green 

Go Green er vårt miljøkonsept. Barna skal få kunnskap og erfaring, samt bidra til et miljøvennlig 

samfunn. Go Green handler i stor grad om å lære seg å bli glad i å være ute, ta vare på naturen 

og det vi har rundt oss. Erfaringer med miljøarbeid i barnehagen, bidrar til at barna får gode 

holdninger til hvordan vi kan ta vare på samfunnet rundt oss.  

I Kidsa Nyhavn har vi gjennom året forskjellige små og store miljøprosjekter. Eksempler på dette er prosjekter 

om plast i naturen og i havet, resirkulering, forståelse for “fra jord til bord til jord” ved å plante og høste, 

bevissthet rundt det å ta vare på leker, materialer og bøker, og redusere matsvinn.  

Vi har også et ønske om å redusere bruken av engangsplast barnehagen, og har gjort enkle grep for å oppnå 

dette. Vi resirkulerer plast, deler ut tøynett til skittentøy ved barnehagestart, foreldre har med egne 

kaffekopper til arrangementer, og vi har et ønske om at barna ikke har med seg porsjonsyoghurter. 

Miljøkonseptet Go Green gjennomsyrer de fleste aktivitetene i barnehagehverdagen.  

 

Quest - uke 5 

Hvert år uke 5 markerer vi hvordan vi jobber med Kunnskap & Innovasjon.           

Tema for Quest 2021 er «Helter!». 

Hva betyr det å være en helt, en hverdagshelt? Temaet kan knyttes både til historiske og levende helter som 

har bidratt til en bedre verden. Hva kan vi lære av disse fortidens helter?  

Hvem er barnas helter i dag? Hvem er heltene i nærmiljøet eller i barnehagen? La oss ikke glemme at det å 

være en helt ikke nødvendigvis krever ekstraordinære evner. Vi kan alle være helter på vår egen måte med 

våre styrker og svakheter. I samarbeid med andre kan vi være enda større helter. 

Helter er et tema som inspirer til hjelpsomhet, vennskap, lek, latter og moro. Vi skal gi barna erfaringer med å 

dele, gjøre gode gjerninger for andre, jakte på det gode i andre. Vi er hverandres helter. 

Vi tar barns medvirkning på alvor. De eldste barna har i arbeidet med temaet definert seg selv som heltebarna. 

De vil hjelpe hverandre og gjøre gode handlinger for andre. Vi bygger på barnas egen kultur, og bruker eventyr 

og annen barnelitteratur, sang og lek til å fremme heltegjerninger.  

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 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. 

 

Les mer i våre progresjonsplaner 

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

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader
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GODE OVERGANGER 

Vi legger til rette for at barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som gir dem et godt grunnlag 

og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen er første fase i utdanningsløpet, og vi gir barna det beste 

utgangspunktet sosialt, språklig og emosjonelt på inngangen til en ny og spennende verden. 

 

Barns tilfredshet og medvirkning 

Hvert år gjennomfører vi intervjusamtaler med alle 5-åringer som en del av opplegget i førskolegruppen. 

Sammen noterer vi svar og refleksjoner, og barna setter stor pris på samtalene. Som avslutning tegner barna: 

«Her liker jeg meg best i barnehagen». 5-åringene presenterer selv resultat og tegninger for sine foreldre. 

Alle skolestarterne får være med å si noe om hvordan de trives, om de har venner og får delta i planer og ta 

valg. Vi samtaler også om hva de kunne tenke seg mer av i barnehagehverdagen sin. Tilbakemeldingene blir 

presentert i foreldresamtaler, og personalet bruker disse tilbakemeldingene i sin refleksjon over egne 

holdninger og praksis.  

 

Gode overganger mellom gruppene 

Barna vil sannsynligvis bytte gruppe i løpet av sin tid i barnehagen. Vi vet at det kan være utfordrende. Derfor 

har vi sterkt fokus på at barna skal bli godt kjent med sin nye gruppe og sine nye tilknytningspersoner 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 minst i nye omgivelser. I samarbeid med foreldre vil det tilrettelegges for en 

god og trygg overgang med tid til å bli kjent med det fysiske miljøet, barn og ansatte på ny gruppe.  

I Kidsa Nyhavn har barn som følger hele barnehageløpet hos oss minst to overganger i grupper. For å lette 

overgangen for barna, har vi som hovedregel at en kjent og trygg ansatt følger barna over på ny barnegruppe, 

og at en kjent og trygg ansatt er igjen sammen med barn som skal være på gruppen et år til. På denne måten 

har barna alltid med seg en trygg base inn i det ukjente og nye. Alle barna får tilknytningspersoner på nye 

grupper. Vi har også tilvenningsdager/uker på våren for at barna skal bli litt kjent med nytt personale, barn og 

rutiner allerede før oppstarten på høsten. Vi vil ta hensyn til smittevern i denne perioden også.  

 

Skolestarterne 

Vi legger til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som gir dem et godt 

grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen er første fase i utdanningsløpet, og vi gir barna 

det beste utgangspunktet sosialt, språklig og emosjonelt på inngangen til en ny og spennende verden.  

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

I Kidsa Nyhavn samles skolestarterne regelmessig i det vi kaller for Trampolinegruppen. I denne gruppen har 

barna egne aktiviteter som skaper fellesskap og tilhørighet. Læringen i Trampolinegruppen handler i stor grad 

om sosial mestring og selvstendighetstrening. Barna går på egne turer, får utfordringer og ansvar rettet mot 

alder og modning, og avslutter barnehageåret på våren med en egen Trampolinegruppe-fest på kveldstid.  
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OBSERVASJON, DOKUMENTASJON OG REFLEKSJON 

Observasjon handler om å se, basert på kunnskap og på nysgjerrighet, å se etter noe særskilt eller se for å 

finne ut. Det finnes mange ulike observasjonsmetoder. For å utvide vår måte å tenke om barn, om læring og 

om kunnskap, må vi gjøre observasjoner om til dokumentasjon og dele dem med andre. For å forstå det 

komplekse i barns liv, lek og læring, trenger personalet å dele hverandres tanker.  

Vi gjør vårt pedagogiske arbeid synlig og åpent for refleksjon og ny innsikt. Vi og barna reflekterer over og 

diskuterer hva vi gjør og hvordan det fungerer i praksis. Vi setter barnas medvirkning i system og oppmuntrer 

til en nysgjerrighetskultur. På denne måten blir vi en lærende organisasjon. Vi utfordrer og utvikler vårt syn på 

kunnskap og læring, på omgivelser og forutsetninger for hvordan de kan endres. 

Refleksjon handler om bevisste tankeprosesser over det som er observert og dokumentert. Vi ser kritisk på vår 

egen praksis for hele tiden å skape forandring, bevegelse og utvikling for barnets og barnas beste.  

Vi gjennomfører systematisk målinger, refleksjoner og analyser gjennom måling av kjerneprosesser: 

Rekruttering/Opptak * En god start * Lek & Læringsmiljø * Samarbeide barnehage/hjem * Overganger 

Vi støtter og utfordrer hverandre i vårt utviklingsarbeid, for vi vet at leke- og læringsmiljøet utvikler barnas 

erfaringsdannelse og læringsprosesser. Vårt system for måling av kjerneprosesser styrker vårt kvalitetsarbeid 

hele året. 

Personalet i Kidsa Nyhavn deltar i ulike refleksjonsprosesser der vi bruker forskjellige verktøy for å vurdere våre 

relasjoner til barna, egne holdninger og verdier, og egen kompetanse innen ulike områder. I perioder 

observerer, dokumenteter og reflekterer vi systematisk, for så å bruke dette til å kunne sette i gang 

nødvendige tiltak – til det beste for barna.  

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 bygger på gjensidig åpenhet og tillit. 

Foreldresamtaler 

Vi tilbyr minimum to samtaler i året, med dialog og erfaringsutveksling om ditt barns trivsel og utvikling, og 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 er et rådgivende og samordnende organ for foreldre og ansatte. Det avholdes minst to møter i løpet av 

barnehageåret. SU består av to representanter fra foreldre og to fra personalet, i tillegg til daglig leder som 

deltar som eiers representant.  

Aktuelle nettsider for foreldrerepresentanter i samarbeidsutvalget: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 (lov om barnehager) 

https://www.fubhg.no/ (foreldreutvalget for barnehager, nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehagen) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.fubhg.no/
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Skriftlig informasjon fra barnehagen  

For å sikre godt samarbeid er den viktigste kontakten den daglige dialogen i hverdagen. I tillegg vil foreldre få 

skriftlig informasjon fra barnehagen. Dette fås på epost via MyKID en foreldreportal barnehagen benytter. Her 

er det tilgang på alle planer og tilbakeblikk, aktivitetskalender, sovelister og bilder og annen dokumentasjon fra 

hverdagen. Kidsa Nyhavn har Instagram-konto, kidsanyhavn, hvor vi dokumenterer lek, aktiviteter, utforsking 

og opplevelser. 

På barnehagens hjemmesider finnes oppdatert informasjon om oss, barnehagens aktiviteter og arrangementer. 

Bruk gjerne Tavla eller bruk foreldreappen «MyKid» for spørsmål og innspill. 

Eksterne samarbeidspartnere 

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

og utvikling. Våre eksterne samarbeidspartnere er blant annet barnehagemyndigheten i Bergen kommune, 

PPT, barnevernstjenesten, Barnehuset, Sandviken helsestasjon, barnehagene og skolene i kommunen og 

universitet- og høgskolemiljø. 

 
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 22.  Planleggingsdag – barnehagen er stengt 

Februar 1.- 5. 

 

4. 

12. 

26. 

QUEST – HELTER! Vi markerer årets tema med QUEST-uke og har 

forskjellige aktiviteter hver dag. 

Samefolkets dag markeres.   

Fastelavn markeres med samling og boller.  

Karnevalsfest i barnehagen!  

Mer info kommer på mail i forkant.  

Mars 1.- 5. Skolens vinterferie: Meld fra om barnet skal ha fri så snart du vet. 

April 29.03 - 05.04 Skolens påskeferie. Barnehagen stenger kl. 12 onsdag 31. mars.  

Meld fra om barnet ditt skal ha fri i forbindelse med påske-fridagene.  

Mai 13.  

14. 

17. 

24. 

 

Kristi himmelfartsdag, nasjonal fridag.  

Planleggingsdag, barnehagen er stengt.  

Nasjonaldag, barnehagen er stengt.  

2. pinsedag, barnehagen er stengt.  

Skolestarterne til Hellen Festning i samarbeid med Hellen skole. Dato er 

ikke avklart. 

Bli-kjent-dager for barn og ansatte som skal bytte gruppe til høsten.  

 

Juni 10.  

17. 

Kidsa Stoltzen-opp – en aktivitetsdag for alle skolestarterne i Kidsa. 

Sommerfest for alle om smitte-situasjonen tillater det.  

Bli-kjent-dager for barn og ansatte som skal bytte gruppe til høsten.  

 

Juli Uke 29 og 30 Barnehagen holder sommerstengt.  

August  Trygg tilknytning i nye grupper for alle barn.  

September 13. Planleggingsdag, barnehagen er stengt. 

Oktober 11.-15. 

15.  

24. 

Skolens høstferie. Gi beskjed om barnet skal ha fri så snart du vet.  

Planleggingsdag, barnehagen er stengt. 

FN-dagen - 

Vi arrangerer solidaritetsaksjon til inntekt for Impande i oktober. 

 

November 5. Planleggingsdag, barnehagen er stengt.  

Desember Hver mandag 

13. 

21. 

Adventssamling for alle barn, i grupper.  

Lucia-markering i barnehagen. Mer info på mail.  

Nissefest for alle barn i barnehagen fra 10.00-13.00 

Julebord for barna 

Januar 2022 3.  

28.  

Planlegginsdag, barnehagen er stengt.  

Planleggingsdag, barnehagen er stengt. 

 


