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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 satsingsområder. Vi knytter tilbudet 

vårt godt sammen med lokale og kommunale satsinger. 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.  

Før oppstart får dere tilbud om å komme på besøk til oss for å gjøre dere kjent med avdelingen og de ansatte 

som skal ta imot dere. Der vil dere få informasjon om barnehagen og hva vi tilbyr. Når det er tid for oppstart 

vil dere få en tilknytningsperson som følger dere tett den første tiden. Etter en til to uker får dere en 

oppstartsamtale med en pedagog på avdelingen. 

Vi skal, i samarbeid med foresatte, legge til rette for en trygg og god start i barnehagen. Vi tilpasser våre 

rutiner og organiserer tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner, samt knytte seg til 

personalet og til andre barn. Nære, gode relasjoner er svært viktig for oss – til hvert enkelt barn, men også til 

dere foresatte. Trygg tilknytning er utgangspunktet for alt vi gjør. 

I vår barnehage betyr trygg tilknytning at barnet ditt blir møtt med varme og respekt, og blir sett og hørt for 

den personen de er. Når barnet føler seg trygt og godt ivaretatt, er utgangspunktet for læring og mestring best 

til stede. 

Følg oss gjerne på Facebook  og Instagram hvor dere kan få et innblikk i vår hverdag i barnehagen.  

Kjøkkenassistenten vår har også egen instagramkonto  som viser bilder fra måltider i barnehagen med fokus på 

mat med smak -konseptet til Kidsa barnehager.  

 

Velkommen til Kidsa Øyrane – en hverdag fylt med lek og læring.  

Hilsen  

Camilla Igland 

Daglig leder 

https://www.facebook.com/kidsaoyranebarnehage/
http://www.instagram.com/kidsaoyrane/
https://instagram.com/matmedsmak_i_kidsaoyrane?utm_medium=copy_link
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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. Personalet 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 Øyrane skal alle barna oppleve å bli sett og hørt, vi skal anerkjenne barnas uttrykk og skal møte barna 

med tillit og respekt. Vi ser at et godt miljø er med på å styrke den gode leken og sørge for et godt 

læringsmiljø. Barna er med på å forme innholdet og skal få være med å bestemme hva som skjer i løpet av 

dagen. Vi legger til rette for et variert tilbud og sørger for at barna får mange nye og varierte inntrykk i 

barnehagen. Gjennom et godt foreldresamarbeid vil vi bli bedre kjent med barnet og lære mer om hva vi kan 

gjøre for å bygge videre på enkeltbarnets interesser.  

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.  
 

Alle barna i Kidsa Øyrane skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. 

Personalet skal legge til rette for at barna kan knytte seg til hverandre og de voksne. Vi skal la barna oppleve 

at personalet støtter og hjelper hverandre og møtes på en respektfull måte. Vi anerkjenner at vi al le er ulike, 

men at det er helt greit og samtidig at det er en styrke mer enn en utfordring.  

Tilstede 

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

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

Alle barn i Kidsa Øyrane skal oppleve at personalet er tilstede, for og med barna, gjennom hele dagen. Barna 

skal møte voksne som viser interesse, som er lyttende og engasjerte, og som viser omsorg. Barna skal møte 

voksne som er viktige støttespillere og samspillspartnere i alle dagens situasjoner. Gjennom å være mentalt og 

fysisk tilstede, bygger personalet gode og sterke relasjoner til barna, noe som igjen skaper trygghet.  
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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 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 utforskertrang, lek og skaperglede. Tema endrer seg hvert år. Tema 

for Quest 2022 er «Være sammen». Hver avdeling finner sin måte å jobbe med 

temaet underveis, basert på barnas alder og interesser. Alle avdelingene blir 

oppfordret til å lage grønne lykter, som vil bli brukt i Quest uken. I Quest uken har vi et samlende arrangement 

for hele barnehagen basert på årets tema. Vi har også en dag foreldrene kan komme og se hva vi har jobbet 

med. I Kidsa Øyrane har vi en felles markering med hele barnehagen på T90 dagen i november. Fra denne 

dagen er det 90 dager til Quest arrangementet i uke 5.   

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. 

 

Progresjonsplanen er vårt arbeidsverktøy hvor vi beskriver hvordan personalet i Kidsa Øyrane legger til rette 

for progresjon på alle områder for alle barna i barnehagen. Vi setter mål for de ulike aldersgruppene mellom 1-

5 år innenfor det samme kunnskapsområdet. Alle barn skal oppleve mestring, men skal også ha noe å strekke 

seg etter ut fra sitt eget ståsted.  
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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.  

Barna i Kidsa Øyrane skal møte omsorgsfulle, varme og trygge voksne, som støtter barna i undring, lek og 

utforskning. Barna skal oppleve barnehagen som en trygg base for utforskning. I Kidsa Øyrane skal alle barna 

oppleve å bli forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Personalet skal legge til rette for 

omsorgsfulle relasjoner, mellom barna og mellom barn og voksen - som grunnlag for trivsel, trygghet og 

tilhørighet. Personalet støtter og oppmuntrer barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot 

omsorg.  

Lek - Barnehagens læringsmiljø 

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

barna 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 

For barna er lek en viktig faktor for glede og læring i hverdagen. Barnets utvikling blir stimulert fra leken, både 

sosialt, emosjonelt, samt motorisk og moralsk kognitiv utvikling. Barna får gjennom frilek, rollelek og 

konstruksjonslek øvd seg på å utvikle evner til å ta imot verden og hvordan den fungerer. De løser problemer 

gjennom kreativitet og nysgjerrighet der leken er en skapende prosess som barnet styrer selv, den er frivillig, 

spontan og gledesfylt. I Kidsa Øyrane bidrar de voksne til at barna får rom og tid, samt materiell tilgjengelig til 

lek og læring. De voksne er åpen for barnas nysgjerrighet og spontane innspill inne og ute, og er  

samspillpartnere, gode planleggere, observante og deltakende i barnas lek. 

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.  

I Kidsa Øyrane møter barna voksne som observerer og lytter til barnas innspill og væremåte. Lek og aktiviteter 

er preget av barnas interesser, innspill og behov, også i forhold til varighet. Barnas interesser preger leke -og 

læringsmiljøet. Gjennom lek, samspill, undring og samtaler, utforsker barna egne og andres grenser. 

Det er nulltoleranse for mobbing i barnehagen vår  

Vi jobber aktivt med 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 Øyrane har vi fokus på å skape positive relasjoner mellom voksen-barn og barn-barn. Vi fokuserer på 

samspill, samarbeid, inkludering og lek. Voksne deltar aktivt i lek som medleker, lekeleder,  observatør og/eller 

rekvisitør. 
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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 satsinger. 

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

 

Go Green 

Gjennom Go Green arbeider vi målrettet med bærekraft. Vi vektlegger at alle barn i våre barnehager skal 

få økt kunnskap og bidra til et miljøvennlig og bærekraftig samfunn. I Kidsa Øyrane ønsker vi at barna 
starter tidlig med å få gode erfaringer i naturen, og blir glad i den. Sammen med engasjerte voksne lærer 

barna å ta vare på naturen, og bli oppmerksomme på mulighetene naturen gir oss. Vi har fokus på å 
redusere matsvinn, samt gjenvinning og gjenbruk. Gjennom barns medvirkning skal barna få oppleve å ta 
del i å skape sin egen fremtid, og finne sin rolle i samfunnet.   

 

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. 

I Kidsa Øyrane byr vi på sunn, næringsrik mat i et hyggelig og sosialt fellesskap. Dette betyr at vi legger til 

rette for at måltidet skal være en arena for gode samtaler, samhandling og fellesskap. Vi tilstreber små bord 

med en voksen, da det gir ro til gode samtaler under måltidet. Samtalene rundt bordet skal styres av barna, 

med voksne som lytter, responderer og støtter slik at det blir en fin flyt og at alle barna som ønsker får delta. 

Kidsa Øyrane er en fullkostbarnehage. Barna får tilbud om frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid hv er dag. Vi er 

så heldig å ha en dyktig kjøkkenassistent hos oss, som setter sammen sunne og balanserte måltider.  

Lunsjmåltidene varierer mellom grove skiver, havregrøt, suppe og annen varm mat. Ettermiddagsmåltidet 

består av frukt/grønnsaker og grove knekkebrød. 

 

Barna er aktive i måltidsaktiviteter. De deltar i matlaging etter alder og modning, de er med og hente mat og 

dekke bordet, samt rydde etter seg når de er ferdige med måltidet. 

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

 

Jump er vårt konsept for fysisk aktivitet. Jump skal bidra til å fremme barns bevegelsesglede 

og motoriske utvikling gjennom organisert og målrettet fysisk aktivitet. Aktivitetene i Jump skal 

ivareta barns medvirkning.  

Kidsa Øyrane skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme bevegelsesglede og motorisk utvikling. Vi 

skal gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek, inne og 

ute, og utenfor barnehageområdet. Bevegelsesglede og mestring er vik tige faktorer i arbeidet vårt med motorisk  

utvikling. 

Gjennom Kidsa Jump arbeider vi systematisk med motoriske ferdigheter over tid. Vi gjennomfører minst 20 

minutter fysisk aktivitet hver dag. Ved bruk av Jump aktivitetskort kan vi både tilpasse aktiviteter til alder og 

barns utviklingsnivå, samt sikrer vi mangfoldet og variasjon i fysiske øvelser og lek som engasjerer alle 

kroppsdeler. Med dette utfordrer vi barna til å bruke kroppen mer allsidig. 

Jump årshjul sikrer at barna tar i bruk hele kroppen på varierte måter, 

og blir kjent med kroppens grunnbevegelser. Årshjulet er kategorisert i 

ulike temaer. Vi skal utfordre barna til å bruke kroppen enda mer allsidig 

og by på aktiviteter som de naturligvis ikke velger selv i hverdagen.  

Jump aktiviteter i Kidsa Øyrane er tilpasset alderen og motoriske 

ferdigheter. I løpet av barnehagetiden får barna ulike utfordringer: de 

aller minste triller ball, åler, krabber, klatrer opp trappa. Litt eldre kaster 

i blink, klatrer i klatrestativet, øver på balanse på turer i nærområde og 

ulendet terreng. Våre førskolebarn - Gamma er en ren friluftsgruppe, der 

fysiske utfordringer venter på dem hver dag. 

 

 

GODE OVERGANGER 

Barnehagen er første fase i utdanningsløpet, og vi ønsker å gi barna det beste utgangspunktet sosialt, språklig 

og emosjonelt ved inngangen til en ny, ukjent og spennende verden. 

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. 

Overgangen fra hjemmet til barnehagen, er oftest den første store overgangen for et barn og familien. Vi 

legger til rette for et godt samarbeid med foresatte slik at oppstarten blir trygg for alle. Foresatte inviteres til 

besøksdag sammen med barnet i forkant av oppstart. Dette gir anledning til å bli kjent med personalet og de 

fysiske rommene i barnehagen.  

Ved oppstart anbefaler vi at barna har med seg et overgangsobjekt. Dette kan være en dukke, bamse eller 

soveteppe. Slik har barnet med seg noe som er kjent og trygt inn i den nye barnehageverdenen.  

Vi anbefaler og ønsker dere velkommen til å bruke barnehagens uteområde på ettermiddager og i helger for at 

barnet skal bli kjent her. 
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Overgang innad i barnehagen 

Overganger skjer også innad i barnehagen mellom avdelinger. Vi er opptatt av at barna skal bli godt kjent med 

sin nye avdeling 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 har gode rutiner for overgang mellom avdelinger for å sørge for at det blir en god opplevelse for barnet og 

de foresatte. Foresatte inviteres til overgangssamtale og får informasjon om ny avdeling i forkant av bytte. I 

god tid før overgangen, besøker og utforsker barnet de fysiske rommene på den nye avdelingen, samt leker 

med og starter en trygg relasjon til de nye voksne. 

Overgang mellom barnehage og skole 

Skolestart er en stor overgang for alle i familien. For barnet er det kanskje den første overgangen det selv 

husker og tar aktivt del i. Det å gå fra å være eldst i barnehagen til yngst på skolen, er noe som kan være 

både vanskelig og skummelt.  

I Kidsa Øyrane samarbeider vi med barnets nærskole. Gjennom planlagte og spontane besøk blir vi kjent med 

skolens uteområde. Vi deltar også på skolenes ulike arrangement for skolestartere, eksempelvis besøksdag og 

avtaler grenseobjekt. Ved behov, knytter vi kontakt mellom foresatte og skolen for å sikre kjennskap og 

trygghet i en ny relasjon. 

I Kidsa Øyrane er skolestarterne samlet på en avdeling. Dette gjør at vi hver eneste dag kan arbeide mot en 

trygg overgang til skolen i tråd med kommunens standard. Vi har fokus på selvstendighet og mestring gjennom 

prøving og feiling. Barnet får ta større del i fellesskapet og øver på å ta egne valg. Vi ønsker å bidra til at 

barnet skal avslutte barnehagetiden med tro på egne evner og en nysgjerrighet for skolens innhold. 

 

 

 

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. 
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Tavla 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 Øyrane 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, Barnevernstjenesten, Barnehuset, barnets lokale 

helsestasjon, barnehagene og skolene i kommunen og Høgskulen på Vestlandet.  

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

 

I Kidsa Øyrane har vi fokus på godt foreldresamarbeid. Alt vi i barnehagen gjør, skal ha barnets beste som 

grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets utvikling. Vi er opptatt av at 

relasjonen mellom barnehage og hjem skal være preget av åpenhet og likeverd. Alle foreldre/ foresatte skal 

oppleve at de blir sett, hørt og inkludert. Foreldre/ foresatte skal møte et personale som viser interesse for 

barnet deres, og som er tilstedeværende og trygge. Den daglige kontakten er en viktig arena for 

foreldresamarbeid; personalet skal gi foreldre/ foresatte et innblikk i barnas hverdag gjennom å fortelle om 

aktiviteter barnet har vært med på, opplevelser og erfaringer barnet har gjort seg, samt barnets trivsel.  

 

KALENDER 

 Dato Aktivitet  

Januar 03.januar Planleggingsdag – Barnehagen er stengt 

Februar Uke 5 

7. februar 

25.februar 

Quest – Å være sammen 

Vi markerer samefolkets nasjonaldag 

Karneval 

Mars Uke 10 Vinterleker 

April Uke 14 

08. April 

11.-13. april 

14.-18. april 

Foreldrearrangement - Påskefrokost/-kaffi 

Påskefest for barna 

Redusert åpningstid: mandag/tirsdag 8-16, onsdag 8-12 

Påskestengt 

Mai 2. mai 

11. mai 

16. mai 

27. mai 

Kidsa Øyrane har bursdag, 16 år! 

Foreldremøte for nye foreldre 

Vi markerer Norges nasjonaldag – 17. mai 

Planleggingsdag – Barnehagen er stengt 

Juni 9. juni 

16. juni 

Juni 

Stoltzen opp for førskolebarna 

Foreldrearrangement – Sommerfest 

Gamma Disko – dato kommer senere. 

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


 

12 
 

Juli  

Uke 29 og uke 30 

Sommerbarnehage, åpningstid 07.30 – 16.30 

Barnehagen er stengt 

August  Oppstart og en god start i barnehagen 

September 12. september 

Uke 38 

Uke 38 

Planleggingsdag – Barnehagen er stengt 

Foreldremøte 

Nasjonal brannvernuke 

Oktober 7. oktober 

26. oktober 

Planleggingsdag – barnehagen er stengt 

Impandefest 

November 4. november Planleggingsdag – Barnehagen er stengt 

Desember 13. desember 

15. desember 

21. desember 

26. desember 

27.-30. desember 

Lucia-feiring 

Julelunsj for barna 

Nissefest 

Julestengt 

Redusert åpningstid: 8-16 

 

 

 

 

 

 


