
 

  

Årsplanen 2021-2022 



LITT INFORMASJO OM BARNEHAGEN 

Borgundveien barnehage har plasser til barn fra 0-6 år. 

Den ligger 2,5 km. fra Ålesund sentrum i fine, rolige  

omgivelser. Vi har kort vei til turområdene byfjellet Aksla, 

Volsdalsberga og Borgundgavla 

Vår barnehage skal være en arena for lek og læring.  

De voksne i barnehagen skal være kvalifisert, interessert 

og positive i hverdagen. Barnehagen skal formidle  

trygghet og tillit til barn og foreldre, og skal være et sted 

med glede, humor og gode medmenneskelige relasjoner.  

 

Avdelingene er aldersblandet fra 0-6 år, hvor en avdeling 

har rent førskolekull og en avdeling rent 4 års kull. 

Vi deler barnegruppen opp i mindre grupper gjennom 

 dagen og  tilrettelegger for aktiviteter i de ulike  

aldersgruppene.   

 

 

Vi har åpningstid fra kl. 07:00-17.00  

 

 

SAMARBEID 

 Foreldresamtaler (oppstartsamtale + to ganger i året vil  

dere foreldre bli invitert til individuell samtale om barnets 

trivsel og utvikling) 

 Foreldremøter (Felles foreldremøte ved oppstarten i  

september, samt et på våren) 

 Informasjon gjennom E – barnehage, dokumentasjoner på 

vegger, planer og dialog ved levering/henting og  

ellers ved behov. 

 Det blir hengt opp bilder av personalet, samt vikarer som 

er på jobb i garderoben hver dag. Avdelingene legger ut 

logg inne på E-barnehage hver dag, samt sender ut        

månedsbrev for måneden som har vært og måneden som 

kommer. 

 SU (Samarbeidsutvalget) består av foreldre, ansatte og  

eier/styrer av barnehagen, og er et samarbeidsorgan.  



 

SAMARBEIDSINSTANSER 

RESSURSBASEN 

Ressursbasen er et tverrfaglig team med god variert 

kompetanse: Familie/foreldreveiledere med ulike  

verktøy, spesialpedagoger for barnehager,  

grunnskoleteam, psykolog, hjemkonsulenter,             

psykiske sykepleiere, ungdomsveiledere, familietera-

peut, støttekontakter, avlaster for barn med  

funksjonsnedsettelse.  

Ressursbasen samarbeider med foreldre,                 

barnehager, skole, PPT, helsestasjon, barnevernet og 

andre instanser som gir hjelp til barn og unge. 

BARNEVERNET 

Barnevernet har som hovedoppgave å sikre 

at barn som lever under forhold som kan  

skade deres helse og utvikling, får  

nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.  

Det bør etableres et generelt og systematisk 

samarbeid mellom barnehagen og  

barnevernet.  

«Uten hinder av taushetsplikt skal  

barnehagepersonalet av eget tiltak gi  

opplysninger til barnevernstjenesten, når det 

er grunn til å tro at et barn blir  

mishandlet i hjemmet eller det foreligger 

andre former for alvorlig  

omsorgssvikt.» (Barnehageloven §22) 

HELSESTASJONEN 

Helsestasjonen har ansvar for å drive  

generelt forebyggende og helsefremmende arbeid 

for å trygge barns oppvekstsvilkår i kommunen. 

Helsestasjonen er en  

samarbeidspart for å tilrettelegge tilbudet for barn 

med spesielle behov.  

Kartlegging av språk for å gi råd og  

veiledning er også en oppgave for  

helsestasjonen.  

DEN PEDAGOGISKE PSYKOLOGISKE 

TJENESTEN (PPT)  

Denne tjenesten er en av de faglige  

instansene som kan gi sakkyndig  

vurdering av et barn med nedsatt  

funksjonsevne. PPT gir generelle råd og  

veiledning til barnehagen.  

Foreldrene må gi sitt samtykke ved  

informasjonsutveksling mellom  

barnehagen og samarbeidsinstanser.  

SMÅBARNSTEMAET 

Tverrfaglig team bestående av helsesøs-

ter, barnevernspedagog, spesialpedagog 

og  

familieterapeut. Teamet tilbyr både  

konsultasjon og direkte veiledning til      

bruker.  

Eksempel på bistand: 

 Samtaler med foreldre 

- Veiledning på kommunikasjon og  

samspill 

- Veiledning av barnehagepersonell 

- Samtalegrupper for foreldre med 

felles utfordringer ut fra behov og 

ønske 

 Du kan også kontakte                      

småbarnsteamet ved å henvende deg 

til helsestasjon, PPT og  

barnevernstjenesten.  



OVERGANG BARNEHAGE—SKOLE 

Det siste året i barnehagen er et spesielt år. Du er eldst i barnehagen og får gå i 5 års   
klubben. I 5 års klubben skal vi leke og jobbe med ting som vi trenger å lære oss før vi   
begynner på skolen. Det er kjekt at du kan skrive navnet ditt, men lesing og skriving er de 
veldig flinke til å lære bort på skolen. I barnehagen skal vi leke masse. Du skal også få 
være med på aktiviteter som kun er for 5 års klubben. 

 Ha besøksdager på de ulike skolene som barna skal begynne på 

 Besøke og få besøk av andre barnehage barn som skal begynne på samme skole 

 Vanntilvenning i regi av livredningsklubben 

 Faste turdager kun for 5 års klubben 

 Arbeide med aktivitetshefte Trampoline. Barna får tildelt hver sitt aktivitetshefte  
som vi skal jobbe med igjennom barnehageåret. Barna vil møte på 11  ulike temaer 
som: meg og deg, mønster, former, måling, tall, plassering, sortering, stavelser, rim, 
symboler og  bokstaver.  
Vi arbeider med et tema i måneden.  

 Være ordensmann hver sin uke. Være med på matlaging, dekke på og rydde av     
måltidene sammen med en voksen 

 Avslutningstur i mai 

 Sykkeltur i juni 

 Egen sommeravslutning sammen med barn, foreldre og de ansatte i juni 



 
EIER         REGNSKAPSFØRER     STYRER 
Anne Britt Danielsen     Bjørn Hollingsæter     Charlotte Furseth Larsen 
Tlf: 988 93 940      Tlf: 70 13 96 70/ 908 85 101    Tlf: 91561821 
E-post: brdani21@hotmail.com   E-post: bjorn@promera.no    E-post: Post@borgundveien-barnehage.no 
 

KONTAKTINFORMASJON TIL BARNEHAGEN 

PRAKTISK INFORMASJON TIL ALLE FORELDRE 

 Husk å ta med skittentøy hjem hver dag og ytterklær hver fredag for en vask/tørk 

 Husk å ta med vannflaske til barnehagen og ta de med hjem for vask, helst hver dag, men hvert fall på 

fredager.  

 Husk å gi oss beskjed ved sykdom eller fri før kl 09.30. Gi også beskjed hvis andre skal hente eller 

levere barnet. Dette kan gjøres ved å legge inn fraværet eller informasjon om hvem som skal hente i               

e-barnehage, ringe oss eller sende en tekstmelding til avdelingstelefonene.   

 Alle klær må merkes, og husk å ha nok skift i kurven til barna.  

 Husk å hente barnet før kl 17.00 

 Ved henting og levering av barna, si ifra til en voksen 

 Barnehagen serverer alle måltider. Frokost, lunsj og fruktmåltid. 

 

 Vi følger barna til legevakta ved akutt hjelp 

 Hvis en skade krever legebehandling rapporterer vi skaden til Gjensidige skadeforsikring. 

mailto:brdani21@hotmail.com
mailto:bjorn@promera.no
mailto:post@borgundveien-barnehage.no


PROGRESJONS- 
TRAPPA 

Natur, miljø 

og teknologi 

 

1-2 åringene 

MÅL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etikk, religion, 

og filosofi 

3-4 åringene 

MÅL 

5 åringene 

MÅL 

Nærmiljø og 

samfunn 

Antall, rom og 

form 

Kropp,      

bevegelse, 

mat og helse 

Kunst, kultur 

og kreativitet 

Kunst, kultur 

og kreativitet 

 

 

 

Blir utarbeidet i løpet av dette barnehageåret 



VÅRE SATNINGSOMRÅDER FOR BARNEHAGEÅRET 2021/2022:  

-  KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

- LIVSMESTRING OG HELSE 

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

I samarbeid med utviklingsarbeidet vi skal ha i regi av 

Ålesund kommune vil vi dette barnehageåret fokusere 

på kropp, bevegelse, mat og helse.  

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse 

skal barnehagen bidra til at barna opplever trivsel, gle-

de og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne 

og ute, året rundt. Barna skal bli kjent med egne behov, 

få kjennskap til menneskekroppen og utvikle gode      

vaner for hygiene og et variert kosthold.  

Vi ønsker at barnehagen vår skal bidra til bærekraftig 

utvikling ved å ha innkjøp av mest mulig økologiske    

råvarer, norskprodusert  mat, kaste mindre mat og lage 

mer mat fra bunnen av. 

UTVIKLINGSARBEID I REGI ÅLESUND KOMMUNE—

LIVSMESTRING OG HELSE 

I regi av Ålesund kommune har vi dette barnehageåret 

2021/2022 utviklingsarbeid med tema «Livsmestring og     

helse»  

I følge rammeplanen skal barnehagen ha en helsefremmen-

de og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 

forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i 

barnehagen. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende 

sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill,             

fellesskap og vennskap. 

Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere            

utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna 

skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av            

barnehagedagen 



2021 

AUGUST 

TILVENNING 

          Vi er opptatt av å legge til rette for at de nye barna skal få en 

trygg og god start i barnehagen. Vi setter derfor av hele august og 

september måned til tilvenning, omsorg og tilknytning.  

Hovedfokuset vårt er at oppstarten etter sommeren skal være 

trygg og god, både for de nye og «gamle» barna. Vi skal bli kjent 

og knytte relasjoner til de voksne og de andre barna, og ikke minst 

bli vant til den spennende nye hverdagen i barnehagen.  

For at tilvenningen til de nye barna skal bli enklest for både barn 

og foreldre, får hvert barn en primærkontakt. Det vil si at en i  

personalet får «hovedansvar» for at ditt barn får en god og trygg  

tilvenningsperiode. Primærkontakten er også der for å gi dere  

foreldre hjelp og støtte til det dere trenger.  

Tilvenningsperioden kan variere fra barn til barn, men vi setter 

opp minimum 3 dager til å begynne med. Her må vi se på hvert 

enkeltbarns behov, og trenger barnet lengre tid legger vi til rette 

for det.  Vi har en tett oppfølging i starten, slik at både barn og  

foreldre skal føle seg trygge og ivaretatt.  

BURSDAGSFERING 

Bursdagsfeiring i barnehagen skjer innad på avdelingen 

barnet tilhører. Barnet får krone,  velge innhold for 

bursdagssamlingen og velge en rett fra bursdagsmenyen 

vår. Barna får med bilde hjem fra dagen 

De barna som fyller år når barnehagen er                     

sommerstengt, har mulighet for å få feiret denne før vi 

går ut i sommerferie. Dere avtaler med  avdelingen om 

hvilken dag dere ønsker å feire på. 

Bursdagsmenyen vår : 

 Fruktspyd 

 Yoghurt is 

 Smoothie 

 Grove vafler 

 Bananmuffins  

 

Tema på 

 avdelingene:  

Tilknytning og 

vennskap 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

31 2. 

Planleggingsdag 

Barnehagen er stengt! 

3. 

Velkommen til et nytt   

barnehageår 

4. 5. 6. 7. 8. 

32 9. 

Alaia 2 år  

10. 11. 12. 13. 14. 15. 

33 16. 17. 18. 19. 20. 

 

21. 22. 

Kristina 

34 23. 

 

24. 25. 26. 27. 28. 29. 

35 30. 

Personalmøte  

31.      
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2021 

SEPTEMBER 
Hjemmesiden vår: 
www.Borgundveien-

barnehage.no 

I uke 38 skal vi være med på  den nasjonale brannvernuken. Vi skal bli bedre kjent med Brannbamsen Bjørnis som tar oss gjennom et           

undervisningsopplegg for barn om brannvern. Barna vil få kjennskap til hva de skal gjøre når de hører brannalarmen ringe.  

Hvem skal vi ringe til? Hvordan slukker vi brannen? Hva er lurt å gjøre når brannalarmen ringer?  

I løpet av uken vil vi være gjennom en eller flere brannøvelser.  

Her kommer Bjørnis 

Hei hei vil du møte Brannbamsen Bjørnis 

Rop på meg - Lille søte, tøffe røffe 

Brannbamsen Bjørnis, det er meg 

Er på vei, her kommer jeg  

Bjørnis, Bjørnis, her kommer Bjørnis, 

Bjørnis 

Sommeren tar slutt og høsten kommer sigende.  

Dagene blir  mørkere og luften blir kaldere. Vi undrer oss sammen om               

endringene vi ser ute i naturen.  

 

Hvorfor skifter bladene på treet farge?  

Hvorfor blir det kaldere, og hvor ble det av de lyse kveldene? 

Hvor reiser fuglene?  Grågåsa trekker mot sør 

 

I uke 39 er det satt opp tid for foreldresamtaler på Maurtua.  

Se det brenner 

Melodi: Fader Jakob 

Når det brenner 
Når det brenner  
Hva gjør vi? 
Hva gjør vi? 

Ringer brannstasjonen 

Ringer brannstasjonen  

1 1 0 

1 1 0 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

35   1. 2. 3. 4. 5. 

36 6. 

Avdelingsmøte  

Maurtua 

7. 

 

8. 9. 

Emma 4 år 

Charlotte L 

10. 11. 

 

12. 

Alara 4 år 

37 13. 

Avdelingsmøte 

Humlebolet 

14. 15. 16. 

Leonardas 4 år 

17. 

Svarfrist høstferie 

18. 19. 

38 20. 

Avdelingsmøte 

Maurtua 

 

Brannverns- 

uke 

21. 

Brannvernsuke 

22. 

Brannvernsuke 

23. 

Brannvernsuke 

24. 

Brannvernsuke 

25. 26. 

39 27. 

Avdelingsmøte  

Humlebolet 

 

Personalmøte 

28. 

Fotografering i  

barnehagen 

29. 30. .   
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2021 

OKTOBER 

INTERNASJONALUKE 

 I forbindelse med FN dagen, marker vi 

internasjonal-uke her i  barnehagen.  

Vi markerer alle nasjonalitetene vi har 

på  avdelingene ved fest og aktiviteter.  

Vi fargelegger, maler og tegner flagg.  

Lærer om hvert enkelt land og kanskje 

klarer vi å lære oss noen gloser.  

Vi prøver oss også på ulike nasjonale-

matvarer som  barna kan smake på om 

de ønsker.  

TRAFIKKSIKKERHET 
Denne uken vil vi tilegne oss masse ny kunnskap om trafikksikkerhet gjennom gode samtaler 

med barna både på avdeling og på tur. Hva er viktig å huske på når vi ferdes i trafikken? Har vi 

husket å se til begge sider før vi krysser overgangsfeltet? Hva er viktig å tenke på når vi går langs 

veien? Hvorfor er det viktig med hjelm? Hvorfor må vi ha på refleks? Vi setter fokus på trafikk-

sikkerhet på alle turer og annen ferdsel i trafikken gjennom hele barnehageåret, men vil ha et 

ekstra fokus denne uken. Vi vil og bruke barnas trafikklubb og Tarkus som er to flotte pedagogis-

ke opplegg tilpasset barnehagehverdagen.  

VIS VARSOMHET NÅR DERE KJØRER INN OG UT AV BARNEHAGEN SITT OMRÅDE! HUSK 30 SONE! 

Kjør i gangfart, da barn ofte kan komme springende! Vi har ingen barn å miste! 

Fredag 15.oktober 2021 er det den nasjonale «bruk refleksdagen». Når vi jobber med Trafikk-

sikkerhet vil vi samtale mye rundt refleks og finne ut av hvorfor dette er så viktig. Vi vil og       

oppmuntre alle voksne til å fremheve at både de og barna må huske å bruke refleks.  

Barna får utdelt hver sin refleks på refleksdagen.  

 

 

I uke 40 er det satt opp tid til  
foreldresamtaler på avdeling  

Humlebolet. 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

39     1. 

Sjørøverfest 

2. 3. 

40 4. 

Avdelingsmøte  

Maurtua 

Trafikksikkeruke 

5. 

Planleggingsdag 

Barnehagen er stengt! 

 

6. 

 

 

Trafikksikkeruke 

7. 

Sanna 1 år  

 

 

Trafikksikkeruke 

8. 

 

 

Trafikksikkeruke 

9. 10. 

41 11. 

Avdelingsmøte  

Humlebolet 

 

Høstferie 

12. 

 

 

 

Høstferie 

13. 

 

 

 

Høstferie 

14. 

Stella 2 år 

 

 

Høstferie 

15. 

Refleksdagen 

 

 

Høstferie 

16. 17. 

42 18. 

Avdelingsmøte  

Maurtua 

 

Internasjonal uke 

19. 

 

 

Internasjonal uke 

20. 

 

 

Internasjonal uke 

21. 

 

 

Internasjonal uke 

22. 

Loui 4 år  

 

 

Internasjonal uke 

23. 

Sissel H 

24. 

Milla 5 år 

FN dagen 

43 25. 

Avdelingsmøte  

Humlebolet 

 

Personalmøte 

26. 27. 28. 29. 

 

30. 31. 
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2021 

NOVEMBER 

PROGRESJON 

Hver avdeling vurderer fortløpende det pedagogiske arbeidet på sin avdeling og ved 
hjelp av planer, vurdering og evaluering sikrer vi at vi får fulgt opp barnegruppen på 
best mulig måte.  

Vi evaluerer alle aktiviteter, turer og leker gjennom  dagen og gjennom måneden.    
Vi tilrettelegger for at hvert enkelt barn skal få oppleve mestring og progresjon i sin 
egen utvikling, ut ifra barnets egne forutsetninger.  

Progresjon er viktig for oss i Borgundveien       
Barnehage AS, og vi ser nytteverdien av å    
kunne tilby oppgaver,  aktiviteter, opplegg og 
turer ut i fra hva barnet klarer og hva vi vet de 
kan komme til å mestre ved litt hjelp, støtte, 
veiledning og utfordringer. 

FØRJULSTID 

I november måned     

begynner vi allerede å  

kjenne på spenningen til 

jul. Vi baker julekaker,    

lager julepynt og begynner 

på julehemmelighetene 

våre.  

Vi prøver å være ferdig 

med en god del  av førjuls 

aktivitetene i løpet av     

november, slik at vi kan 

nyte og kose oss i hele   

desember.  

Mestring 

Å lære er å mestre nye ferdigheter 
og kunnskaper.  

Mestring øker selvtilliten og gir     
barnet mer erfaring til å løse andre 
utfordringer.  

Støtten barnet får fra sine             
omgivelser i møte med utfordringer 
er avgjørende for mestringsfølelsen 
og deres videre progresjon og       
utvikling. 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

44 1. 

Madelaine 

Avdelingsmøte 

Maurtua 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

45 8. 

Avdelingsmøte  

Humlebolet 

9. 10. 11. 12. 13. 

Marlon 3 år 

14. 

46 15. 

Avdelingsmøte 

Maurtua 

16. 17. 18. 19. 

Iana 5 år 

20. 21. 

47 22. 

Avdelingsmøte 

Humlebolet 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 

48 29. 

Avdelingsmøte 

Maurtua 

Personalmøte 

30. 

Svarfrist juleferie 
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NISSEFEST 

Torsdag 9.desember er det tid for            

nissefest i barnehagen.  

Alle barna kan komme utkledd som nisser.  

Vi spiser nissegrøt, går rundt juletreet, 

synger julesanger og kanskje får vi besøk av 

selveste julenissen. Skal tro om han husker 

på oss i år også? 

LUCIA 

Mandag 13.desember inviteres alle reve og katte 

foreldrene til å komme å se på luciatoget ute i ha-

gen, spise lussekatter og drikke kaffe/saft sammen 

med oss på morgen fra kl 08.00-09.45.  

Toget starer kl 08.15 

På luciafesten har revene og kattene på seg          

luciakjole som barnehagen har, samt glitter til håret.  

2021 

DESEMBER 

Her kan du tegne noe du ønsker deg til jul:  

Tema  

Jul og  

juleforberedelser 

Førskolebarna reiser på         

julevandring i Borgund kirken.  

Alle barna koser seg med rolige 

dager i barnehagen, hvor vi  

hører på musikk, har advent-

samlinger, lager julepynt og har 

julekalender trekking. 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

48   1. 

Anton 5 år 

2. 3. 4. 5. 

49 6. 

Avdelingsmøte  

Humlebolet 

7. 8. 9. 

Nissefest 

10. 11. 

Sigrid 1 år  

12. 

50 13. 

Lucia for rever og katter 

 

 

 

Avdelingsmøte 

Maurtua 

14. 

 

15. 16. 17. 18. 19. 

51 20. 

Avdelingsmøte  

Humlebolet 

Personalmøte 

21. 

Mari 1 år  

22. 23. 

Planleggingsdag  

Barnehagen er stengt! 

24. 

Julaften 

Barnehagen er stengt! 

25. 26. 

52 27. 28. 29. 30. 31. 

Nyttårsaften 

Barnehagen er stengt! 
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OMSORG  

Omsorg er et stort begrep og en viktig del av barnehage-

hverdagen. Man kan si at omsorg er summen av alt som foregår i 

en barnehage og den tar ulike former for ulike barn. Vi jobber 

hver dag for å skape et miljø i barnehagen hvor barna føler seg 

trygge, sett, respektert og tatt vare på.  

For å få til dette må vi opprette en relasjon med barna og møte 

de på deres premisser. Det å se hvert enkelt barn er en vesentlig 

del av omsorgsbegrepet. Det handler om å møte barna med      

respekt, annerkjennelse, varme og genuin interesse. Vi legger     

til rette for omsorgsfulle relasjoner, ikke bare mellom barna og 

personalet, men mellom barna innad i barnegruppen. Dette gjør 

vi for å styrke vennskap, lek, læring og ikke minst barnas egen 

evne til å være omsorgsgivere. Vi ønsker å gi de mulighet til å  

utvikle tillit til seg selv og andre og vi          

verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. 

2022 

JANUAR 

SNØKRYSTALLER 

Snøkrystaller 

Snø som faller 

Snø på trærne 

Snø på klærne 

Snø på bakken 

AU! En snøball midt i  

nakken! 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

52      1. 

1.nyttårsdag 

2. 

1 3. 

Godt nyttår! 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 

2 10. 

Avdelingsmøte 

Maurtua 

11. 12. 13. 

Planleggingsdag 

Barnehagen er stengt! 

14. 

 

15. 16. 

Hayden 6 år 

3 17. 

Avdelingsmøte 

Humlebolet 

18. 19. 20. 21. 

Elina 5 år 

22. 23. 

4 24. 

Avdelingsmøte 

Maurtua 

25. 26. 27. 28. 29. 

Victoria 3 år 

Alexander 3 år  

30. 

5 31. 

Avdelingsmøte 

Humlebolet 

Personalmøte 
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KARNEVAL OG FASTELAVEN 

Fredag 18. februar er det karneval i barnehagen. Vi kler oss 

ut akkurat slik vi selv ønsker. Vi lager hjemmelagde boller som 

barna får være med på å lage.  

Disse spiser vi til lunsj, sammen med 

krem og sylte.  

Før lunsj slår vi pinjata og danser  

sambadans.  

2022 

FEBRUAR 

SAMEFOLKETS DAG 

Lørdag 6.februar er nasjonaldagen til 

samefolket. Vi markere denne dagen i 

barnehagen fredag 4. februar. Vi leser i 

bøker, ser på bilder, hører på sanger/joik.  

Vi fargelegger flagget og prøvesmaker noe av maten som er kjent 

hos samene.  

 

Klarer du å fargelegge flagget til samefolket? 

FASTELAVENSBOLLESANG 

Fastelaven er mitt navn 
Boller vil jeg have 
Hvis jeg ingen boller får 
Lager jeg ballade 

Boller opp og boller ned 
Boller i min mage 
Hvis jeg ingen boller får 
Lager jeg ballade 

KATTA UT AV SEKKEN 

Slå, slå, slå 

Katta ut av sekken gå, 

nå!!!! 
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5  1. 

Svarfrist  

Vinterferie 

2. 3. 4. 

Oliwer 2 år  

 

Vi markerer  

samefolkets dag  

5. 6. 

Samenes nasjonaldag 

6 7. 

Avdelingsmøte  

Maurtua 

8. 9. 

Vilje 4 år 

10. 

 

11. 12. 13. 

7 14. 

Avdelingsmøte 

Humlebolet 

15. 16. 17. 18. 

Karneval 

19. 20. 

8 21. 

Avdelingsmøte 

Maurtua 

Vinterferie 

22. 

Vinterferie 

23. 

Ella 2 år 

Vinterferie 

24. 

Vinterferie 

25. 

Vinterferie 

26. 27. 

Fastelaven 

9 28. 

Avdelingsmøte 

Humlebolet 

 

Personalmøte 
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2022 

MARS 

BARNS MEDVIRKNING 

Vi legger vekt på å lytte, observere og samtale med      

barnet, slik at hvert enkelt barn kan være med å           

bestemme innholdet i barnehage dagen. Barna blir hørt 

og har   mulighet til spontanitet, lek og vennskap i bar-

nehagen. Vi tar barns interesser på alvor og  bruker «her 

og nå»    situasjoner i den grad det er mulig. Det er med 

på at barna oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine 

tanker og meninger. «Barnets synspunkter skal tillegges 

vekt i samarbeid med det alder og moden-

het.» (Rammeplanen for barnehagen innhold og         

oppgaver 2017) 

Barnehagedagen  

Barnehagedagen er en årlig markering for alle barnehager hvor vi åpner  dørene for å    

synliggjøre aktivitetene, omsorgen, læringen og alt hva barna får oppleve og erfare i     

barnehagen . Markeringen er hvert år i Mars måned med ulike tema for hvert år.  

VURDERING 

Vi vurdere barnets trivsel og utvikling, samspill   

mellom barn og voksne og relasjoner gjennom    

observasjoner og daglige samtaler mellom           

personalet, barna og foreldrene.  

Vi arbeider med vurdering på avdelingsmøter,    

pedagogmøter, personalmøter, foreldremøte,     

foreldresamtaler, SU-møter. Vi gjennomfører 

også brukerundersøkelser og                                           

arbeidsmiljøundersøkelser. 

Vi evaluerer prosjekter og opplegg for å kunne   

lære av det vi har gjennomført og kunne endre 

på det som ikke har fungert så ba. Vurderings-

arbeidet vårt skal sikre kvalitet i barnehagen.  
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9  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

10 7. 

Avdelingsmøte 

Maurtua 

8. 

 

9. 

 

10. 11. 

 

12. 13. 

11 14. 

Avdelingsmøte 

Humlebolet 

Svarfrist påskeferie 

15. 16. 

Heidi R 

17. 18. 

Hedda  G 2 år  

19. 20. 

Emmeli 6 år 

12 21. 

Avdelingsmøte 

Maurtua 

22. 23. 24. 25. 

Tuva 2 år  

26. 27. 

13 28. 

Avdelingsmøte 

Humlebolet 

Personalmøte 

29. 30. 31. 

Svarfrist 

Sommerferie 
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2022 

APRIL 

SOLFEST 

Solen er tilbake! Vi gleder oss til å kjenne varmen på 

kroppen igjen, lysere dager og lettere klær.  

Vi markerer at solen kommer tilbake med solfest i 

barnehagen fredag 22.april.  

Ta gjerne på deg noe gult. Vi spiser solboller, danser 

soldansen og forhåpentligvis dukker solen opp den 

dagen.  

Våren titter frem og vi kan se blomster og trær  

begynner å våkne til live etter vinterens dvale.  

Vi undrer oss sammen med barna om hva som 

skjer nå som våren kommer.  
I uke 14 er det satt opp tid 

til foreldresamtaler på 

Maurtua. 

I uke 17 er det satt opp tid 

til foreldresamtaler for            

Humlebolet. 

PÅSKE 

Førskolebarna reiser på påskevandring i           

Pinsekirken. 

Vi formidler påskebudskapet til barna og tilpas-

ser innholdet etter alder.  

Vi lager påskepynt, og synger sanger.  

Torsdag 25.mars inviterer vi alle foreldrene til 

påskefrokost her i barnehagen  

fra kl 07.30-09.00 

 

Påskeharen pleier å ta turen innom.  

Kommer han i år også? 
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13     1. 2. 3. 

 

14 4. 

Adrian 3 år 

 

Avdelingsmøte 

Maurtua 

5. 

Hedda 5 år 

Sissel B 

6. 7. 

Påskefrokost!  

8. 

Synne 4 år 

9. 

 

10. 

15 11. 

 

12. 13. 

Barnehagen stenger 

 kl 12.00 

14. 

Skjærtorsdag 

Barnehagen er stengt! 

15. 

Langfredag 

Barnehagen er stengt! 

16. 

Påskeaften 

17. 

1.påskedag 

16 18. 

2.påskedag 

Barnehagen er stengt! 

19. 20. 21. 22. 

Francisca  

Solfest 

23. 24. 

17 25. 

Avdelingsmøte 

Humlebolet 

 

Personalmøte 

26. 27. 28. 29. 30.  
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HEIAROPET TIL BARNEHAGEN 

Borgundveien barnehage hei, hei, hei 

Vi er veldig blid og grei 

Vi marsjere i en fei 

Hei! 

17 MAI FERING I BARNEHAGEN 

Vi viderefører vår kulturarv, ved å la barna bli bedre kjent med landet de bor i og hvorfor vi feier 17.mai. Hva er 

grunnloven? Vi er stolte over å bo i et så trygt og godt land som Norge. Vi synger sanger og øver på å gå i tog.  

Vi pynter også opp avdelingen med ulik pynt som barna har laget.  

Førskolegruppen er Rosaruss frem mot 17 mai , og her blir det mye moro. 

Mandagen før 17.mai, arrangerer vi mini 17.mai i barnehagen. Da går vi i tog på ekte 17.mai vis her i                

nærområdet. Vi vifter med flagg og synger sangene vi har øvd på. Tilbake i barnehagen er det duket for kiosk 

med salg av pølser og saft til barna. Vi bruker «latepenger» som barna får utdelt på forhånd, som de kan kjøpe 

pølse og saft med.  

Etter pølsene koser vi oss med en deilig is, før vi tar fatt på tradisjonsrike 17.mai leker.  

2022 

MAI 

Klarer du å fargelegge det norske flagget? 

ROSARUSS er en markering i 

barnehagen for alle førskolebar-

na før de slutter her hos oss. Bar-

nehagen kjøper inn russeluer til 

barna og oppfordrer foreldrene 

til å IKKE kjøpe noe mer utover 

denne luen som barnehagen står 

for.  

Før 1.mai vil barna bli tildelt sitt 

russenavn via russedåpen.  

Frem til 17.mai vil barna ha      

mulighet til å delta på ulike      

russeknuter her i barnehagen. 
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17       1. 

Offentlig høytidsdag 

18 2. 

Avdelingsmøte 

Maurtua 

3. 

 

4. 5. 

Liam 6 år 

6. 7. 8. 

19 9. 

Avdelingsmøte 

Humlebolet 

10. 11. 12. 

Charlotte H 

13. 14. 15. 

20 16. 

Avdelingsmøte 

Maurtua 

Mini 17.mai 

17. 

Grunnlovsdagen 

18. 

William  

19. 20. 21. 22. 

21 23. 

Avdelingsmøte  

Humlebolet 

24. 25. 26. 

Kristi Himmelfartsdag 

Barnehagen er stengt! 

27. 

Planleggingsdag 

Barnehagen er stengt! 

28. 29. 

Caroline 6 år 

22 30. 

Ignacy 4 år 

 

Avdelingsmøte 

Maurtua 

Personalmøte 

31. 

Mobina 4 år  
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2022 

JUNI 

LEK OG LÆRING 

Lek er den viktigste aktiviteten for barn, og de leker fordi det er gøy. 

Gjennom lek oppstår vennskap og i samspill med andre legges    

grunnlaget for sosiale ferdigheter. Sosial kompetanse handler i stor 

grad om å kunne samarbeide med andre på en positiv måte, vise     

empati og regulere egne følelser. I leken skjer det læring.  

Ved å dele barna inn i små lekegrupper, har voksne bedre mulighet til 

å observere og eventuelt regulere uønsket lekemønster-da bruker vi 

konkreter eller bøker/plansjer for å snakke om det aktuelle tema/

temaer som måtte oppstå underveis i aktivitetene.  

I utetiden bruker vi mye regelleker som barna lærer mye av.  

Turtaking, kognitiv og motorisk trening, vinne og tape.  

Vi tilrettelegger dagen slik at alle situasjoner gir mulighet for gode    

lærings og mestringsopplevelser. Barn lærer gjennom alt de sanser, 

opplever og erfarer. Læring skjer også i hverdagsaktiviteter og         

rutinesituasjoner, som måltid og påkledning/garderobe. 

 

RAMMEPLANEN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGA-

VER 

Barnehage er en pedagogisk virksomhet som reguleres av                        

barnehageloven og en nasjonal rammeplan (Rammeplan for barnehagens 

innhold og oppgaver 2017) Disse to dokumentene står sentralt for         

barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig  vedtatt læreplan som 

gjelder for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til        

barnehageloven som beskriver mer detaljert hva barnehagen skal          

inneholde og hvilket ansvar  personalet har. 

Alle barnehager skal bygge sitt arbeid på det som står i Rammeplanen. 

Det betyr at det pedagogiske arbeidet i barnehagen skal være knyttet opp 

til Rammeplanens intensjoner, innhold og fagområder. ”Målet med        

rammeplanen er å gi styrere, pedagogiske ledere og det øvrige persona-

let en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av  

barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, 

eier og tilsynsmyndighet.” 
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22   1. 2. 3. 

# Grønnsuperdag 

4. 5. 

23 6.  

2. pinsedag 

Barnehagen er stengt! 

7. 

Sondre 4 år 

8. 9. 10. 11. 12. 

24 13. 

Kristian  

 

Avdelingsmøte 

Humlebolet 

14. 15. 16. 17. 

Oliver 2 år 

18. 19. 

25 20. 

Avdelingsmøte  

Maurtua 

21. 22. 23. 24. 

Luca 6 år 

25. 26. 

26 27. 

Avdelingsmøte 

Humlebolet 

Personalmøte 

28. 29. 30.    
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2022 

JULI 

Barnehagen har sommerstengt i uke 28, 29 og 30.  

DANNING 

Danning skjer i barnets samspill med verden rundt seg og er en      

prosess som varer hele livet. Det er gjennom danning at verdier,     

normer,  tanker, handlings- og uttrykksmåter overføres og                

videreutvikles, og   barnets ”Jeg” utvikles. For å fremme barns       

danning, må personalet tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og 

støtter barnas  identitetsutvikling og positive selvforståelse.             

God selvfølelse er viktig for at barna skal tørre å by på seg selv, sine 

meninger og sitt synspunkt, det er og vesentlig at barna føler de blir 

hørt og anerkjent. Her blir barns medvirkning og selvhevdelse en    

viktig og naturlig del av personalets arbeid for å fremme barnas     

danning. Gjennom samspill, dialog, lek og utforskning jobber           

personalet med å synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som 

grunnlag for opplevelser, utforskning og læring.  

BARNEHAGELOVEN 

Alle barnehager, uansett eierforhold, er forpliktet til å 

oppfylle barnehagens formål slik detter er beskrevet i 

barnehageloven §1 og i rammeplanen for barneha-

gen innhold og  oppgaver.  

Barnehageloven §1 sier at «barnehagen skal bygge på 

grunnleggende verdier i kristen og   humanistisk arv 

og tradisjon, verdier som kommer til uttrykk i ulike 

religioner og livssyn og som er forankret i              

menneskerettighetene.» 
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26     1. 

Alva 4 år 

2. 

Anton K 4 år  

3. 

27 4. 

Jakob 5 år  

5. 6. 

 

7. 8. 9. 10. 

28 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

29 18. 19. 

Oliwia 3 år  

20. 21. 22. 23. 24. 

30 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 
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