




FORELDRESAMARBEID 

I Borgundveien Barnehage AS er vi opptatt av å ivareta et godt foreldresamarbeid.  
Et godt foreldresamarbeid er avgjørende for barns trivsel og vekst. Foreldre er ulike i både med hensyn 
til hvilken informasjon de ønsker og hvordan de foretrekker at informasjonens skal gis.  
Vi i Borgundveien Barnehage AS har derfor ulike møteplasser og informasjonskanaler for utveksling av  
erfaringer og beskjeder. For de fleste foreldre er møtet ved bringing og henting den viktigste  
informasjonskanalen. Her utveksles daglige beskjeder om dagen som har vært. Dette er en unik sjanse til 
å samtale om nettopp ditt barn. I tillegg til de viktige møtene i bringe og hentesituasjonene benytter vi 
oss av følgende informasjonskanaler: 

 Vi har foreldremøte 1-2 ganger i året 

 Vi skriver månedsbrev og månedsplaner. I slutten av hver måned vil foreldrene motta en plan for den 
kommende måned og en evaluering av måneden som var.  

 Vi tilbyr foreldresamtaler to ganger i året, her er barnets trivsel og utvikling utgangspunktet for 
samtalen 

 Vi legger ut bilder via E-barnehage, der vi dokumenterer barnets hverdag i barnehagen 

 Vi skriver logg i E-barnehage, her gir vi informasjon om innholdet i dagen 

 Vi har et elekronisk system for beskjeder der vi enkelt kan sende og motta beskjeder fra foreldrene 

 Vi har samarbeidsutvalgsmøte (SU møte) to ganger i året. SU er et rådgivende organ for barnehagens 
virksomhet. I SU sitter representanter fra medarbeidere og foreldre.  

 Vi gjennomfører årlige foreldreundersøkelser der foreldrene helt anonymt kan gi sin vurdering av  
barnehagens tilbud.  



 

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, familieterapeut,  
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  
helsesøster, 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.  



 
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. 

 

E-BARNEHAGE 

Vi bruker et elektronisk dataprogram fra 
Barn-nett. Her blir barna registrert inn 
når de kommer og registrert ut når de 
blir hentet. De blir også registrert når de 
telles. Vi er opptatt av sikkerhet og  
rutiner, så alle barna blir registrert og 
telt hvert 15.min. Denne registreringen 
foregår på mobiltelefon, så derfor kan 
dere oppleve å se personalet med mobil-
telefoner/ipad. Vi bruker også mobiltele-
foner og ipader når vi laster opp bilder 
fra ulike aktiviteter.  
(Vi har i utgangspunktet null  
toleranse på mobilbruk i arbeidstiden) 

E-barnehage har også en foreldreside 
der foreldrene kan logge inn og se  
kalenderoversikt på hva som skjer i  
barnehagen. Foreldrene kan registrere 
når barnet skal ha fri, ferie, sykdom,  
gi beskjeder om for eksempel henting av 
andre enn foreldre også frem i tid.  

Dere får også tilgang til bilder som blir 
tatt i barnehagetiden, 

mailto:brdani21@hotmail.com
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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 

Utsatt pga permisjon i 2021-2022 



VÅRT SATNINGSOMRÅDE FOR BARNEHAGEÅRET 
2022/2023:  

-  KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 2011 står det at : «Barnehagen skal bidra til at barna opplever trivsel, glede 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».  

Mål for dette satsningsområdet er:  

 Barns medvirkning i måltidsplaner/meny 

 Bruke god tid med alle måltider og skape gode samtaler rundt bordet 

 Skape gode overganger mellom lek og måltid 

 Skape økt matglede 

 Barna skal få oppleve mestring ved bruk av kroppen og på kjøkkenet (tilpasset barnets alder) 

 Barna skal få lære mer om seg selv i forhold til kroppen og bevegelsesmønster 

 Barna skal få oppleve ulike turmål, med ulikt innhold og lengde ( tilpasset barnets alder) 

 Vi skal lære mer om hvor vi får maten i fra og skape oss mer kunnskap om den bærekraftige utviklingen 

 Mer variert matvarer i barnehagen 

 Bakedag annenhver uke 

 Varmt måltid en til to ganger i uken 

 Balansetrening,  hinderløyper og mye mer gøy! 



 

 

 

2022 

 01.08.22 Planleggingsdag  

 27.09.22 Fotografering i barnehagen 

 Uke 41 Foreldresamtaler Maurtua 

 Uke 43 Foreldresamtaler Humlebolet 

 25.11.22 Pysjamasfest 

 08.12.22 Nissefest 

 13.12.22 Lucia feiring 

 23.12.22 Planleggingsdag 

 

NB! Det er ikke fastsatt dato for 5.planleggingsdag. 

Beskjed vil bli sendt ut i god tid i forkant.  

 

 

 

 

 

 

2023 

 02.01.23 Planleggingsdag 

 06.02.23 Samenes nasjonaldag 

 17.02.23 Karneval 

 30.03.23 Påskefrokost 

 Uke 16 Foreldresamtaler Maurtua 

 21.04.23 Solfest 

 Uke 17 Foreldresamtaler Humlebolet 

 19.05.23 Planleggingsdag 

 



BURSDAGSFERING 

Bursdagsfeiring i barnehagen skjer innad 
på avdelingen hvor barnet  
tilhører. Faller bursdagen på ei helg eller i 
en ferie, avtaler dere bare med personalet 
å feire bursdagen før eller etterpå.  
Barnet får være med å lage krone, henge 
ut flagg, velge innhold for bursdagssam-
lingen 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 de 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  

 

LEK OG LÆRING 

Vi prioriterer leken høyt i barnehagen. Leken er en frivillig aktivitet som barn selv 
ønsker å være med på. Leken er på liksom og den er lystbetont for barnet. Det er 
også viktig at personalet i barnehagen setter av nok tid til lek både inne og ute. 
Det er viktig at barna får tilstrekkelig tid til å organisere leken og å være i leken. 
De voksne må være bevisste og observante, slik at god lek ikke avbrytes for å  
gjennomføre ting som eller er planlagt.  

Lek er den viktigste aktiviteten for barns utvikling og læring.  
Gjennom lek oppstår vennskap og i samspill med andre legges grunnlaget for  
sosiale, språklige og kroppslige ferdigheter.  

I samspill med hverandre og med de voksne skapes et godt miljø for glede, læring 
og utvikling. Sosial kompetanse handler i stor grad om å kunne samarbeide med 
andre på en positiv måte, vise empati og  
regulere egne følelser. 

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.  

Å ta utgangspunkt i hva barnet allerede mestrer, støtter og hjelper vi barnet til å 
nå nye mål og ferdigheter. Barn og voksne leker seg til ny læring hver eneste dag.  

Barnehagen skal gi barn  
grunnleggende kunnskap på sentrale og  
aktuelle områder. Barnehagen skal 
støtte barns nysgjerrighet,  
kreativitet og vitebjær og gi  
utfordringer med utgangspunkt i  
barnets interesser, kunnskaper og  
ferdigheter (Barnehageloven §2). 



2022 
AUGUST 

TILVENNING 

En ny hverdag er på vei, ikke bare for barna som skal ta sitt første steg inn i  

barnehagen, men også for foreldrene. Å begynne i barnehagen er en stor overgang 

for mange barn. Gradvis tilvenning er viktig for at barnet skal føle seg trygg når 

det er i barnehagen uten mor eller far. De trenger litt tid på å bli kjent med  

personalet på avdelingen. Noen barn finner seg til rette med en gang, mens andre 

barn kan bruke noen dager eller kanskje også flere uker før de føler seg trygge. 

Vi er opptatt av at alle barn skal få en trygg og god start her i barnehagen.  

I samarbeid med foreldrene tilpasser vi tilvenningen etter barnets behov.  

Vi bruker derfor god tid i begynnelsen av barnehageåret til å skape trygge og god 

rammer for barna.  

 

For at tilvenningen skal bli enklest for både barn og foreldre, får hvert barn sin 

egen primærkontakt. Primærkontakten skal sørge for at dere får all den hjelp og 

støtte dere trenger for at tilvenningsperioden blir en god og positiv opplevelse. 

Det er viktig at vi bruker god tid på tilvenning, der barnet først blir særlig kjent 

med én voksen, for deretter  å utvide horisonten til resten av personalet på 

avdelingen og de andre barna. I løpet av den første tiden vil foreldrene få tilbud 

om en oppstarts samtale. Her er barnets trivsel og behov i fokus, samt aktuell  

informasjon om barnet fra dere foresatte. I tillegg klargjøres forventninger til 

tiden fremover og foreldrene gis muligheter til å gi  

tilbakemeldinger på tilvenningen så langt.  

OVERGANG BARNEHAGE—SKOLE 
Overgangen til skole betyr starten på noe nytt 
for barna. Vi ønsker å gi barna en best mulig 
start. I barnehagen begynner vi med  
skoleforberedelser lenge før barnet starter på 
sitt siste barnehageår. Gjennom hele  
barnehagetiden legger vi til rette for økt  
selvstendighet blant annet ved å gjøre barna  
stadig mer selvhjulpne. Førskolebarna har egen 
førskoledag en gang i uken, hvor de drar på tu-
rer, arbeider med aktivitetsboken «Trampoline», 
øver seg på trafikksikkerhet, selvstendighet,  
turtaking, sosial kompetanse, og lek med  
skolerelaterte tema.  
 
Barnehagen har samarbeid med skolen og lærere  
kommer på besøk i  
barnehagen.  
(Individuelt for hver enkelt 
skole) 

 
Informasjon om barna deles 
med skolen dersom foreldre 
samtykker.   

 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

31 1. 
Planleggingsdag 
Barnehagen er stengt! 

2. 
Velkommen til et 
nytt barnehageår 

3. 4. 5. 6. 

 

7. 

32 8. 

 

9. 

 

10. 11. 12. 13. 14. 

33 15. 16. 17. 18. 19. 

 

20. 21. 
 

34 22. 
 

 

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

35 29. 
 
 
 

Personalmøte  

30. 31.     
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2022 
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 
brann?  
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 

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 trygt 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 også 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. 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

35    1. 2. 3. 4. 

36 5. 
 
 
Avdelingsmøte  
Maurtua 

6. 
 

7. 8. 
 

9. 10. 
 

11. 
 

37 12. 

 

 
Avdelingsmøte 
Humlebolet 

13. 14. 

Svarfrist høstferie 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

38 19. 

Brannvernuke 
 
 
 
Avdelingsmøte 
Maurtua 

20. 

Brannvernuke 

21. 

Brannvernuke 

22. 

Brannvernuke 

23. 

Brannvernuke 

24. 25. 

39 26. 

 
Avdelingsmøte  
Humlebolet 
 

27. 

Fotografering i  
barnehagen 

28. 29. 30. 

Gjenforeningsbesøk 
i barnehage med 
2016 kullet 

  

    MAURTUA—41 49 20 56  HUMLEBOLET—95 30 73 64  KONTORET—91 56 18 21 



2022 
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 
Uke 40 arbeider vi med trafikksikkerhet i barnehagen. Vi setter fokus på  
trafikksikkerhet 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 pedagogiske opplegg tilpasset  
barnehagehverdagen.  

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?  

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! 

Lørdag 15.oktober 2022 er det den nasjonale «bruk refleksdagen».   
Når vi jobber med Trafikksikkerhet 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 41 er det satt opp tid for  
foreldresamtaler på Maurtua.  

I uke 43 er det satt opp tid til  
foreldresamtaler på Humlebolet.  



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

39      

 

1. 2. 

40 3. 

Trafikksikkeruke 
 
Avdelingsmøte  
Maurtua 

4. 

Trafikksikkeruke 

5 

Trafikksikkeruke 

6. 

Trafikksikkeruke 

7. 

Trafikksikkeruke 

 

8. 9. 

41 10. 
 
Høstferie 
 
Avdelingsmøte  
Humlebolet 

11. 
 
Høstferie 

12. 
 
Høstferie 

13. 
 
Høstferie 

14. 
 
Høstferie 

15. 

Refleksdagen 

16. 

42 17. 
 
Avdelingsmøte  
Maurtua 

18. 

 

 
 

19. 
 

 

 

20. 

 

 
 

21.  

 
 
 

22. 
 

23. 
 

43 24. 

FN dagen  

 
Avdelingsmøte  
Humlebolet 

25. 

 

 

Internasjonal 
uke 

26. 

 

 

Internasjonal  
uke 

27. 

 

 

Barnehagen har 
bursdag  

28. 

 

 

Internasjonal 
 uke 

29. 30. 

44 31. 

Avdelingsmøte 
Maurtua 

Personalmøte 
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2022 
NOVEMBER 

BARNS MEDVIRKNING 

«Barna i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt 
syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal  
jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og 
vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets  
synspunkter skal tilleggs vekt i samsvar med dets alder 
og modenhet»  
(Barnehageloven §3—Barns rett til medvirkning).  
 

Å la barna medvirke krever kunnskap, ydmykhet og  
nærvær fra de voksnes side, til de beste for  
enkeltbarnet og kollektivet. Dette gjøres gjennom  
samtaler med barna, diskutere og lytte til dem om  
hvordan vi kan løse problemer. Personalet støtter barna 
så de kan undre seg og stille spørsmål, gir dem tid til 
medvirkning og setter av tid til selv å reflektere etter 
en observasjon, dokumentasjon eller en samtale med  
barna. De minste barna i barnehagen har  
medbestemmelse gjennom sine foresatte som vet hva 
som er best for sitt barn. 
Barns medvirkning er  
avhengig av voksne som 
snakker med barna lytter 
og som er etter hva de 
kan.  
 

FØRJULSTID 

Vi vil skape en fin førjulsstemning i barnehagen, med fokus på mye 
glede, kos og tid til hverandre. Vi vil bake enkle julekaker, synge  
kjente julesanger og lage julepynt. Overraskelser blir det også. I 
denne tiden vil vi legge vekt på empati og omtanke for hverandre. 
Førjulstiden er preget av norske tradisjoner. Vi har adventsamlinger, 
der vi tenner lys, synger adventsang og trekker julekalender.  
Julebudskapet vil bli formidlet tilpasset barnets alder.   
 
Vi starter forberedelsene tidlig, for å unngå stresset 
som ofte er rundt desember måned.  

 

Nam! Snøen er kald og god!  

PYSJAMAS FEST 

Fredag 25.november er det pysjamasfest her i 
barnehagen. Denne dagen er det lov å  
komme i barnehagen med nattdress/pysjamas 
og ha med en kosebamse.  
 

Husk å merk med navn 

Vi serverer litt ekstra god lunsj denne dagen.  



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

44  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

45 7. 

 

 
Avdelingsmøte  
Humlebolet 

8. 9. 10 11. 

 

12. 
 

13. 

46 14. 

 

 
Avdelingsmøte 
Maurtua 

15. 16. 17. 18. 
 

19. 

 

20. 

47 21. 

 

 
Avdelingsmøte 
Humlebolet 

22. 23. 24. 25. 

Pysjamas fest  

26. 27. 
Første advent 

48 28. 

 
Avdelingsmøte 
Maurtua 
Personalmøte 

29. 30. 

Svarfrist juleferie 
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NISSEFEST 

Torsdag 8.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 

Tirsdag 13.desember inviteres  
foreldrene til 3 åringer, 4 åringer og 5 
åringer til å komme å se på luciatoget ute i 
hagen, spise lussekatter og drikke kaffe/
saft sammen med oss på ettermiddagen 
Invitasjon kommer.  

Førskolebarna går Lucia tog for hele  
barnehagen denne dagen før lunsj 

2022 

DESEMBER 

Her kan du tegne noe du ønsker deg til jul:  
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1. 2. 3. 4.  

Andre advent 

49 5. 
 
 
Avdelingsmøte  
Humlebolet 

6. 7. 8. 

Nissefest 

9 

 

10. 

 

11. 

Tredje advent 

50 12 
 
 
 
Personalmøte 

13. 

Luciafeiring 

14. 15. 16. 

 

17. 18. 

Fjerde advent 

51 19. 

 
 
 

20. 

 

21. 

 

22. 
 

23. 
 
Planleggingsdag  

Barnehagen er stengt! 

24. 

Julaften 

 

25. 

52 26. 

2 Juledag  

Barnehagen er stengt 

27. 28. 

 

29. 30. 
 

31. 

Nyttårsaften 
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2023 
JANUAR 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

«Bærekraftig utvikling handler om at  
mennesker som lever i dag, får dekket sine 
grunnleggende behov uten å ødelegge  
fremtidige generasjoners mulighet til å  
dekke sine.»  
(Kunnskapsdepartementet 2017) 
 
Vi ønsker å fremme gode holdninger, verdier 
og praksis for et mer bærekraftig samfunn i 
vår barnehage. Å gjøre barna rustet for 
fremtiden er en del av barnehagens  
samfunnsmandat. Det å forstå at egne  
handlinger kan ha konsekvenser for fremtiden 
er en del av den læringen som skal foregå i 
barnehagen. Barna skal få kjennskap til  
naturen og oppleve tilhørighet til naturen og 
dens mangfold 

Barna har funnet flasker på tur, som 

de gjenvinner i panteautomaten 

Vi fargelegger snøen med malinger  

Vi bruker  

konkreter i  

samlinger som 

styrke barnas  

språkforståelse.  

Bursdagssamling 

«Gullhår og de 

tre bjørnene» 
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1. 

1.nyttårsdag 

1 2. 

Planleggingsdag 
Barnehagen er stengt! 

Godt nyttår! 

3. 4. 5. 

 

6. 7. 8. 

 

2 9. 

 

 
Avdelingsmøte 
Maurtua 

10. 11. 12. 13. 

 

14. 15. 

 

3 16. 
 

 
Avdelingsmøte 
Humlebolet 

17. 18. 19. 20. 

 

21. 22. 

4 23. 

 
 
Avdelingsmøte 
Maurtua 

24. 25. 26. 27. 28. 

 

29. 

 

5 30. 

 
Avdelingsmøte 

Humlebolet 

Personalmøte 

31.      
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KARNEVAL OG FASTELAVEN 

Fredag 17.februar er det karneval i 
barnehagen. Vi kler oss ut akkurat 
slik du selv ønsker.  

Før lunsj slår vi pinjata 
og danser sambadans.  

2023 
FEBRUAR 

SAMEFOLKETS DAG 

MANDAG 6.februar er  
nasjonaldagen til samefolket. Vi 
markere denne dagen i barnehagen, 
ved å lese i bøker, ser på bilder om 
samene og hører på sanger/joik.  

Vi fargelegger flagget og  
prøvesmaker noe av maten som er kjent hos samene.  

 

Klarer du å fargelegge flagget til samefolket? 

FASTELAVENS-
BOLLESANG 

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!!!! 

Vi slår på Pinjata i barnehagen og  
venter på noe godt skal komme ut. 
Dette sier vi mens barna får slå 
hver sin gang 
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5   1. 
Svarfrist  
Vinterferie 

2. 3. 
 
 
 

4. 5. 
 

6 6.  

 

Samenes  
nasjonaldag 

Avdelingsmøte 
Maurtua 

7. 8. 

 

9. 

 

10. 11. 12. 

7 13. 
 
 
 
Avdelingsmøte 
Humlebolet 

14. 15. 

 
 

16. 17. 

Karneval 

18. 19. 

Fastelaven 

8 20. 

Vinterferie 

 
Avdelingsmøte 
Maurtua 

21. 

Vinterferie 

22. 

Vinterferie 

23. 

Vinterferie 

24. 

Vinterferie 

25. 26. 
 

9 27. 
 
 
Avdelingsmøte 
Humlebolet 

Personalmøte 

28.      
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2023 
MARS 

Torsdag 30.mars  
inviterer vi alle 
foreldrene til  
påskefrokost her i 
barnehagen  
fra kl 07.30-09.30 

 

 

 

BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 

«I samarbeid og forståelse med hjemmet, å 
ivareta barnas behov for omsorg, lek og 
fremme læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og  
danning skal ses i sammenheng»  
(Kunnskapsdepertamentet 2017) 

Minner om  å laste ned bilder fra  
E-barnehage før sommerferien.  
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9   1. 2. 3. 4. 5. 

10 6. 
 
 
 
Avdelingsmøte 
Maurtua 

7. 

 

8. 
 

9. 

 

10. 

 

11. 12. 

11 13. 
Svarfrist  
påskeferie 
 
 

Avdelingsmøte 
Humlebolet 

14. 15. 16. 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

12 20. 
 
 
 
Avdelingsmøte 
Maurtua 

21. 22. 23. 24. 25. 

 

26. 

13 27. 
 
Avdelingsmøte 
Humlebolet 

Personalmøte 

28. 29. 30. 

Påskefrokost 

31. 
Svarfrist 
Sommerferie 
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2023 
APRIL 

SOLFEST 

Fredag 21.april markerer vi at sommeren  
nærmer seg og vi kan kjenne varmen fra 
solen på kroppen igjen. Vi gleder oss til  
lysere dager og lettere klær.   
 

Ta gjerne på deg noe gult.  
Vi spiser solboller, danser  
soldansen og forhåpentligvis 
dukker solen opp 

PÅSKE 

Vi ønsker at barna skal få et innblikk i hva  
påsken handler om. Vi vil kort fortelle hva som 
skjedde de ulike dagene i påsken. Dette vil bli 
ulikt fortalt til de store og de små barna.  
 
Før påskehøytiden pynter vi avdelingen med  
påskepynt barna har laget og synger  
påskesanger.  

 
4 og 5 åringene reiser på påskevandring i  

Pinsekirken.  

 

Påskeharen pleier å ta turen innom barnehagen  

Kommer han i år også? 

 

I uke 16 er det satt opp 
tid til foreldresamtaler 
på Maurtua. 

I uke 17 er det satt opp 
tid til foreldresamtaler 
for Humlebolet. 
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13      1. 2. 

 

14 3. 
 

 
 
Avdelingsmøte 
Maurtua 

4. 

 

5. 

 

 

Barnehagen stenger 
kl 12.00 

6. 

Skjærtorsdag 

Barnehagen er stengt! 

7. 

Langfredag 

Barnehagen er stengt! 

8. 

Påskeaften 

9. 

1.påskedag 

15 10. 

 
 
2.påskedag 

Barnehagen er stengt! 

11. 12. 
 

13. 
 

14. 
 

15. 
 

16. 
 

16 17. 
 
 
 

Avdelingsmøte 
Humlebolet 

18. 19. 

 

20. 21. 
 

Solfest 

22. 

 

23. 

17 24. 

 
Avdelingsmøte 
Maurtua 

Personalmøte 

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

Dagen  før 17.mai, arrangerer vi mini 17.mai i barnehagen. Vi øver på å gå i  tog 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 «late penger» 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.  

Barna får utlevert hver sin premie på slutten av dagen 

2023 
MAI Klarer du å fargelegge det 

norske flagget? 
ROSARUSS er en markering 
i barnehagen for  
førskolebarn før de slutter 
her hos oss.  
Barnehagen 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. 

HEIA ROPET TIL BARNEHAGEN 

 

Borgundveien Barnehage hei, hei, hei 

Vi er veldig  blid og grei 

Vi marsjere i en fei 

Hei 
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18 1. 
Arbeidernes dag 

Barnehagen er stengt  

2. 

 

3. 4. 
 

5. 6. 7. 

19 8. 
 

 

Avdelingsmøte 
Humlebolet 

9. 10 11. 
 

12. 

 

13. 14. 

20 15. 

 
 
 
Avdelingsmøte  
Maurtua 

16. 

Mini 17.mai 

 

17. 

Grunnlovsdagen 

Barnehagen er stengt 

18. 

Kristi Himmelfartsdag 

Barnehagen er stengt 

19. 

Planleggingsdag 

Barnehagen er stengt 

20. 21. 

21 22. 

 
 
Avdelingsmøte  
Humlebolet 

23. 24. 25. 
 

26. 
 

27. 28. 
 

1. Pinsedag 

22 29. 
 
2.pinsedag 

Barnehagen er stengt 

 

30. 
Besøksdag for de 
nye barna kl 17.30 

31.     
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2023 
JUNI 

DOKUMENTASJON OG VURDERING 

«Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre,  
lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om 
hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen og hvordan  
barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen»  

(Kunnskapsdepartementet 2017, s.39).  

Fordi samfunnets, foreldrenes, barnegruppene og det enkelte barns  
behov stadig er i endring, må også vi i Borgundveien Barnehage AS 
være i kontinuerlig utvikling. Det pedagogiske arbeider skal  
evalueres, dokumenteres og analyseres for å kunne tilpasse behovet 
til det enkelte barn. Vi observerer og kartlegger det enkelte barn, 
barnegruppen, avdelingene som en helhet, og møteplanene våre.  

Gjennom tilbakemeldinger fra SU, foreldreundersøkelser,  
medarbeiderundersøker arbeider vi kontinuerlig med å forbedre og  
heve kvaliteten over vårt arbeid her i barnehagen.  
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22    1. 2. 3. 4. 

23 5.  
 

 

Avdelingsmøte 
Maurtua 

6. 
 

7. 

 

8. 9. 10. 11. 

24 12. 

 
 

Avdelingsmøte 
Humlebolet 

13. 

 

14. 15. 16. 

 

17. 

 

18. 

25 19. 

 

 
Avdelingsmøte  
Maurtua 

20. 21. 22. 23. 
 

24. 

 

25. 

26 26. 

 
Avdelingsmøte 
Humlebolet 

Personalmøte 

27. 28. 29. 30.   
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2023 
JULI Barnehagen er sommerstengt i  

uke 28 og 29 

 

 

  

DANNING 

«Barnehagen skal i samarbeid med og  

forståelse med hjemmet ivareta barnas behov 

for omsorg, lek og fremme læring og danning 

som grunnlag for allsidig utvikling.»  

(Barnehageloven §1) 

Gjennom samspill, dialog, lek og utforskning 

jobber personalet med å synliggjøre og  

fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag 

for opplevelser, utforskning og læring.  

Danning skjer i nære relasjoner til andre og på 

ulike arenaer gjennom hele livet. Danning  

bygger på erfaringer. Erfaringene omfatter 

alt hva er menneske aktivt gjør og opplever.  

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.   

BARNEHAGELOVEN 

Alle barnehager, uansett eierforhold, er  
forpliktet til å oppfylle barnehagens formål 
slik detter er beskrevet i barnehageloven 
§1 og i rammeplanen for barnehagen 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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1. 

 

2. 

 

27 3. 4. 5. 
 

6. 7. 8. 9. 

28 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 

29 17. 18. 19. 

 

 

20. 21. 22. 23. 

30 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

 31.       

     MAURTUA—41 49 20 56  HUMLEBOLET—95 30 73 64  KONTORET—91 56 18 21 

Sommerferie—Barnehagen stengt 



2022/2023 
ANSATTE 

2022/2023 
MAURTUA 

2022/2023 

HUMLEBOLET 

Heidi Risnes  

Fagarbeider 

Anna Chabowska 

Barnehagelærer 

Dilan Celep 

Pedagogisk Leder 
Kristian Egaas Rotset 

Pedagogisk Leder 

William Skagøy 

Fagarbeider 

Sissel Tande Breivik 

Barnehagelærer 
Dispensasjon 

Sissel Hammerås 

Fagarbeider 

Charlotte Hanken 

Medarbeider 

Francisca Michelle Gangstad 

Fagarbeider 

Kabitte Oliver 
(Olivia)  

Medarbeider 


