
Barnehageåret 2022—2023 

Vi holder til i Tiurveien 4  
og har telefonnr 75 60 41 50 

Vår postadresse:  
Tiurveien 4, 8207 Fauske 

Åpningstid: 06.45-16.30 
 

Vår hjemmeside finner du på:  
www.fauske.kommune.no 

 
Barnehagen har en lukket  

Facebook-gruppe for  
foreldre og ansatte 

 

 



 

Fra barnehageåret 2022/2023 slås Vestmyra og Hauan 
barnehager sammen og får felles ledelse med til  
sammen 130 % administrativ ressurs.  
Sammenslåingen er av administrativ art, og vil i liten 
grad merkes av brukerne .  

Pedagogisk vil barnehagene fortsatt driftes som to  
separate virksomheter, med egne årsplaner. 

Den administrative ressursen er fordelt med 100% til  
styrer Sissel Alver og 30% til nestleder Hilde Kristensen 
Moen.  

Styrer vil ha sin faste arbeidsplass i Vestmyra barnehage 
mens nestleder vil holde til i Hauan barnehage, der hun  
i tillegg jobber som spesialpedagog. 

Hauan barnehage har 2 avdelinger med plass til totalt 30 
barn. 

 
Vestmyra barnehages  
avdelinger og ansatte: 
 Styrer:      Sissel Alver 
       Nestleder: Hilde Kristensen Moen 

 

Nordigarden: 

Pedagogisk leder:  Silje-Mari Bjærang Isaksen 
Barnehagelærer:     Sissel Brevik 
Fagarb/bhg-lærer :    Mette Storjord  
Fagarbeider:         Sazan Saleh  
Assistent:      Heidi Storjord    

 

Sørigarden: 

Pedagogisk leder:  Lise Eliassen 
Fagarbeidere:  Linda Hagen 
     Solveig Bråthen 
     Maria Pedersen 
Assistent:   Wanja Zahlsen 

      

Midtimellom: 

Pedagogisk leder:  Tove Moen 
Fagarbeider:   Gunn Bakkemo 
Assistenter:   Tone-Mette Fremstad 
     Heidi Storjord  
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31 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

32 8. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 

33 15. 16. 17. 18 

Planleggingsdag, 
barnehagen er 
stengt 

19. 

Planleggingsdag, 
barnehagen er 
stengt 

20. 21. 

34 22. 23. 24. 

 

25. 26. 27. 28. 

35 29. 30. 31      
Vårt hovedfokus ved oppstart av et nytt barnehageår  er å skape trygge 
rammer og gode  relasjoner.  Aktiviteter og planer vil nedtones så lenge 
det er behov for det, og de  voksnes tid vil i sin helhet vies til barna og 
leken. 

August 2022 

 

Velkommen til nytt  

barnehageår! 



Barnehagelovens § 1, 1.ledd:  

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med 
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 
lek, og fremme læring og danning som grunnlag 
for allsidig utvikling.  Barnehagen skal  
bygge på grunnleggende verdier i kristen og  
humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og  
solidaritet. Verdier som kommer til uttrykk i 
ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene. 

Barnehagens formål, verdigrunnlag og  
innhold er forankret i ”Lov om barnehager” og 
”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver”.  
 
Gjeldende regler for de kommunale barnehagene finnes 
i «Vedtekter for kommunale barnehager i Fauske» 

                 Rammeplan for barnehagen omhandler: 

Barnehagens verdigrunnlag Samarbeid hjem—barnehage 

Ansvar og roller    Overganger 

Formål og innhold.   Bhg som pedagogisk virksomhet 

Barns medvirkning   Arbeidsmåter 

Fagområder 

Boka «Se barnet innenfra» er en viktig del av den felles  

kompetansehevingen blant personalet i de kommunale barnehagene.   

Boka har fokus på  

TRYGGHETSSIRKELEN  

og VOKSENROLLEN.   

 

Med utgangspunkt i denne boka   

er det utarbeidet en felles plakat  

som synliggjør den gode  

barnehageansattes varme hjerte  

og positive egenskaper. 

 

                       Plakaten er tegnet av 

                       vår egen fagarbeider 

                       Mette Storjord 

TRYGGHETSSIRKELEN: 
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            BRANNVERNUKA 

        
FOLKEHELSEUKE I FAUSKE KOMMUNE 



Snille tanker, ord  

og hender! 

        Utdrag fra Rammeplanens kap.3: 

       Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap. 

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være  

betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill 

med barn og voksne. Barnehagen skal legge aktivt til rette for 

utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.  

Personalet skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at 

alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde 

venner. 

Mangfold er en viktig del av verdigrunnlaget i norske barnehager. 

Utdrag fra Rammeplanens kap.1: 

Mangfold og gjensidig respekt. 

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å verdsette og fremme mangfold og gjensidig 

respekt. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og 

undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for 

den de er, og synliggjøre den enkeltes plass i fellesskapet. 

Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke  og følge 

opp barna ut fra  deres egne kulturelle og individuelle  forutsetninger. 

Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle  

barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. 

Satsningsområdet vårt  i 

barnehageåret 2022-2023  

vil fortsatt være: 

 

VENNSKAP, 

RELASJONER  

OG  

MANGFOLD 
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40 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

41 10. 11. 12. 13. 

 

14. 15. 16. 

42 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

 

23. 

 

43 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

HUSK REFLEKS! 

 Refleks– 
dagen  

VENNSKAPSUKE 

  Med fokus på mangfold 

Oktober 2022 



Utdrag fra Rammeplanens kap.1: 

Livsmestring og helse. 

Barnas fysiske og psykiske helse skal  

fremmes i barnehagen.  

Barnehagen skal bidra til  barnas trivsel, 

livsglede, mestring og følelse av egenverd 

og forebygge krenkelser og mobbing. 

Barna skal få støtte i å mestre  motgang, 

håndtere utfordringer og bli kjent med egne 

og andres følelser. 

Personalet skal ha et bevisst forhold til at 

barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold 

og seksuelle overgrep, og vite hvordan  

dette forebygges og oppdages, 

I arbeidet med kropp, følelser og grenser bruker vi  

opplegget  «Æ E MÆ!» 

Dette er et helhetlig opplegg for aldersgruppen 2-18 år,  

utviklet av Sortland kommune. 

Opplegget for barnehage gir barna et begrepsapparat  

for å snakke om kroppen, og øver  barna på å kjenne på 

egne og andres grenser.  

Opplegget har temaplaner, tips og ideer  for de ulike  

aldersgruppene, og gir en fin progresjon i temaet  

gjennom barnehagealderen.  

Temaene som gjennomgås i barnehagen er: 

Meg selv og familien min    

Bli kjent med kroppen 

Bli glad i kroppen    

Ha mot til å si fra  

Hvordan blir vi til 

Hva er livskompetanse? 

Følgende 7 punkter er egenskaper vi mennesker   
behøver for å stå sterkt i livet: 
 
* Selvfølelse 
* Tillit til livet, verden  
    og menneskene 
* Livsglede 
* Nysgjerrighet 
* Åpenhet 
* Viljestyrke 
* Sosiale evner 

     Et viktig område for barnehagen er å:  

Utvikle barnas  

livskompetanse  

og  

gi dem grunnleggende  kunnskap om  

             kropp, følelser  

          og 

         egne og andres grenser. 

 
Til sammen gir  

dette oss 

LIVS-
KOMPETANSE 

Med utgangspunkt i våre styringsdokumenter  
vil vi jobbe  aktivt og målrettet for å gi hvert  
enkelt barn et best mulig utgangspunkt for å  
klare seg gjennom livets små og store  
utfordringer.  

SPRÅKLIG KOMPETANSE er  svært nær t knyttet til flere av punktene som til sammen utgjør  vår  

livskompetanse. Å bidra til god språkutvikling for det enkelte barn er derfor en svært viktig oppgave  

innenfor fokusområdet. 

Personalet må være lydhøre i kommunikasjon med barna og fremstå som gode språklige forbilder. Det er 

viktig at vi stimulerer, anerkjenner og responderer på barnas verbale og non-verbale uttrykk, og legger til 

rette for at alle barn involveres i samtaler og samspill. Vi har fokus på at barna skal få møte skriftspråket 

så tidlig som mulig, og vi har derfor bokstaver og tall godt synlig på alle avdelinger. Bøker skal være lett 

tilgjengelig for barna og høytlesing skal prioriteres. 

Personalet må observere og kartlegge utviklingen slik at vi fanger opp - og kan gi støtte til - barn som er 

lite språklig aktive, har sen språkutvikling eller ulike kommunikasjonsvansker. 

Gjennom fokus på språk kan vi hjelpe barna til å : 

Uttrykke tanker, følelser, meninger og erfaringer              

 
Bruke språk til å skape relasjoner, delta i lek  

og som redskap for å løse konflikter      

 
Oppleve glede over å mestre kommunikasjon og  

samspill med andre 
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November 2022 



Tiltaksplaner  

For å nå de målene vi har satt oss i arbeidet med barna, 
har vi laget tiltaksplaner som skal følges opp på hver  
enkelt avdeling. 

Disse planene sier noe om at barna skal være med å  
påvirke sin egen hverdag. 

De sier også noe om viktigheten av å øve på å mestre 
hverdagssituasjoner som å smøre brødskiva sjøl, helle i 
melk, kle på seg selv, be om hjelp når det trengs osv. 

Vår hverdag består av situasjoner som hele tida  
inneholder læring enten det er sosialt, fysisk eller   
psykisk.  

Barna skal øve på å bli selvstendige og etter hvert bli i 
stand til  mestre det samfunnet som de vokser opp i.  

 

Vi har fokus på at barna skal føle at de 

er betydningsfulle i hverdagen, og at de 

er en viktig brikke i fellesskapet.   

Vi legger vekt på å gjøre barna mest 

mulig selvstendige i hverdags-

situasjonene, og oppfordrer dem til å 

hjelpe hverandre.  

 

Ergonomi og pedagogikk  

Ved å sette fokus på barnas vilje 

 til å klare seg selv, og samtidig  

legge til rette det fysiske miljøet,  

oppnår vi raskt en vinn-vinn-situasjon.  

Samtidig som barna får gode  

forutsetninger for utvikling og læring  

bedres personalets helse ved å unngå  

belastninger.  

                                    

  Vi legger vekt på : 

    *  God løfteteknikk 

    *   Unngå  unødvendige løft og     

         ugunstige arbeidsstillinger 

    *   Bruke barnas ressurser og utvikle 

         deres selvstendighet og mestring 

 Tiltaksplan - Garderobe

Hva sier 
rammeplanen:

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. 
Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. 

Mål: Mål for barna: 
Bli mest mulig selvstendig i påkledningssituasjonen.

Mål for  personalet: 
Være veileder/motivator

Tiltak: Forberede barna, - hvilke klær passer til dagens vær?
Sørge for passe antall barn i garderoben.
Benevne alt som gjøres/skjer.
La barn prøve selv. Veiled, - ikke ta over!
Oppfordre barna til å hjelpe hverandre.
Samtale med barna, og sørge for god stemning i garderoben.
Gi tilbakemeldinger til hverandre når vi glemmer oss.
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31.  

Adventshage 

Store og små ønskes ei riktig  
god jul og et godt nytt år!   

Desember 2022 



 
Kosthold  
Barnehagen forholder seg til  
Helsedirektoratets retningslinjer 
for kosthold i barnehage.  

Grovt brød og/eller 
knekkebrød med 
sunt og variert  
pålegg tilbys til  
frokost og lunsj.  

Alle avdelinger serverer et varmt 
måltid én gang pr uke .   
Til måltidene tilbys barna melk 
eller vann. 

Vann er tørstedrikk.  

Som 5-om-dagen-barnehage, 
forplikter vi oss blant annet 
til å tilby frukt og grønt til  
alle måltider. 

 

 

 

Fysisk aktivitet 

Målet for fysisk aktivitet er at  
barna skal være fysisk aktive i 90 
min. pr. dag.  Aktiviteter deles 
opp i bolker og kan foregå både 
ute og inne.   
Naturopplevelser og nysgjerrighet 
er med på skape  
gode erfaringer  og være med på  å 
gi inspirasjon til aktiviteter. 

Ved å gå turer i nærmiljøet, blir 
barna kjent i området, og får  
kjenne på det å bli sliten og å  
oppleve all slags vær. På turer blir 
inntrykkene ekstra sterke og  
maten smaker ekstra godt. 

På turdager må barna ha med seg 
egen sekk med  
matpakke og 
drikkeflaske  
til turen.   

Barna får da  
oppleve  
gleden og  
mestrings-  
følelsen ved  
å selv ha  
ansvar for 
eget utstyr.  

 

Fauske kommune er en folkehelsekommune, og alle de kommunale barnehagene oppfyller kriteriene for helsefremmende barnehager. 

Psykisk helse 
Fauske kommunes «Plan mot  
mobbing i de kommunale  
barnehagene i Fauske kommune» 
beskriver hvordan barnehagene 
jobber for å forebygge, avdekke 
og håndtere mobbing.  

Denne planen, samt satsnings-
området  «Vennskap, relasjoner 
og mangfold» er gode virkemidler 
for å sikre et inkluderende  
læringsmiljø, og vil være viktig 
for det enkelte barns psykiske  
helse 

Hygiene 

Barnehagen har fokus på 
god hygiene. Hånd– og  
hostehygiene har kommet 
enda mere i fokus etter at 
Korona-pandemien traff oss 
våren 2020.  

 

 

 

 

 

 

Sikkerhet. 
Vi jobber også systematisk for å 
forebygge skader og ulykker.   
Det gjelder både i trafikkarbeid 
og i hverdagen generelt. Målet 
er å ha tiltak som skaper robuste 
og trygge barn.  

Barnehagen er  
røykfritt område  
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TRAFIKK. 

Barnehagen har stort fokus på  
trafikksikkerhet, og er godkjent som  
TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE  
 
Dette forplikter både ansatte og  
foresatte, som alle må gå foran som  
gode eksempler! 

Fokusområder: 

Trafikkopplæring . 

Alle avdelinger har stort fokus på trafikk  

gjennom hele året.  

Rutiner.   

Vi har utarbeidet retningslinjer for turer,  

og vi tar opp trafikksikkerhet på  

foreldremøtene hver høst. 

Sikkerhet.   
De ansatte skal være gode forbilder ved å  
bruke sykkelhjelm og refleks, samt  følge  
reglene for bilkjøring og parkering ved  
barnehagen. 

Vi oppfordrer foreldrene til det samme! 

 

TVERRFAGLIG SAMARBEID 
  
For å gi et mest mulig helhetlig tilbud til 
kommunens barn og familiene deres er det 
viktig at barnehagen har et tett og godt  
samarbeid med andre faginstanser. 
 
Det ble i 2020 utarbeidet en ny samhandlings-
plan for området Oppvekst og kultur. 
Planen har fått navnet «Laget rundt barnet», 
og har varighet fram til 2024. 

Formålet med samhandlingsplanen er å angi 
retning for prioriteringer som påvirker barn, 
unge og deres familier.  

Dette gjøres gjennom tre fokusområder: 

 Folkehelse -  folkehelsearbeid 

 Foreldrestøtte 

 Tidlig innsats/intervensjon 

 

Planen skal bidra til at alle ansatte har  
kunnskap om hvilke områder som skal  
prioriteres, og hvordan felles utfordringer 
kan løses. 

Uavhengig av hvilken tjeneste familier tar 
kontakt med skal de oppleve å få rett hjelp 
og støtte til rett tid. 

TAUSHETSPLIKT OG  
 OPPLYSNINGSPLIKT.  

Personalet i barnehagen har  
taushetsplikt . De foresatte skal kunne 
føle seg trygge på at saker som tas opp 
med personalet   
håndteres konfidensielt. 
 
Uten hinder av taushetsplikten har  
imidlertid personalet opplysningsplikt 
til barnevernstjenesten ved mistanke 
om vold, omsorgssvikt eller andre al-
vorlige forhold og til sosialtjenesten 
ved forhold som bør føre til tiltak fra 
sosial-tjenestens side, jfr Barnehage-
loven §§ 45 og 46 

KARTLEGGINGSVERKTØY 

ALLE MED: Et observasjonsmateriale som 
brukes for å fange opp barnets evne til 
mestring innenfor de ulike utviklings-
områder. Det er viktig å avdekke  
eventuelle behov for støtte hos barnet så 
tidlig som mulig, slik at vi kan sette inn de 
riktige tiltakene. 
Alle Med brukes på samtlige barn. 

TRAS: Et kartleggingsverktøy som  
brukes når vi ser at barnet strever språklig 
og vil brukes når vi trenger å vite mer om 
hva som trengs for å hjelpe. 

OPPBEVARING AV OPPLYSNINGER 

Hvert barn får ved oppstart en egen  
elektronisk mappe i kommunens arkiv-
system. Her oppbevares opplysninger om 
barnet, samt skjemaer, henvisninger, 
brev fra andre instanser m.m 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwipqKaY6ePeAhUGEywKHSndCYMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Famanda.barnehage.no%2FInnhold%2FSide%2F103070&psig=AOvVaw1ov85vEHlBOhf9AI67qdKM&ust=1542832528122897


uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 

5 30. januar 31. januar 

 

Sol- 
frokost for barn 

og foreldre 
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6 6. 

Samefolkets dag 
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9 27. 28.      

 

        VENNSKAPSUKE 
      Vinteraktiviteter på tvers av avdelinger og hus. 
      Uka avsluttes med karneval på fredag. 

Til karnevalet er det ikke nødvendig 
med flotte, kjøpte kostymer! Bruk 
fantasien, og klær og ting du har i 
skuffer og skap….. 



PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE—SKOLE 

Fauske kommune har en egen plan for overgang barnehage—skole.  

Formålet med planen er å sikre:  
*  barnets behov for trygghet i overgangsfasen og bidra til at  
    undervisningen tilpasses enkeltbarnet. 
*  forpliktende samarbeid for alle kommunale barnehager og skoler. 
*  at elever som trenger det får en individuelt tilpasset lese– og  
    skrivestart. 

Vi jobber for at barna skal bli kjent med skolen og lærerne i løpet av 
våren, og har faste treffpunkt.  

Planen inneholder også faste samarbeidsarenaer mellom de aktuelle 
lærerne i henholdsvis barnehage og skole. 

STORKLUBBEN – 
 overgang barnehage/skole 

En gang pr. uke samles alle de barna som går sitt siste år i barnehagen 
før skolestart. I Storklubben jobber vi med skoleforberedende  
aktiviteter som f.eks matematiske begreper og språk. Vi legger vekt på 
at barna skal lære å skrive navnet sitt og ha riktig blyantgrep.  

Vi ønsker å vekke barnas nysgjerrighet med å bruke små eksperimenter 
og aktivt benevne med riktige matematiske begreper.  

Storklubben går på en del lengre turer og har mer utfordrende  
formingsaktiviteter. Målet er å øve på å bli mer selvstendig. Det er fint 
å være sammen med jevnaldrende og bli utfordret på alle  
områder i trygge omgivelser.  

Dato Aktivitet 

 Mars 
  

 Barna som skal overføres fra  
  0-3 til 3-6 fordeles på avdelingene. 
 

 Innen  
10. april 

 Foreldrene informeres skriftlig om hvilken avdeling 
derers barn overføres til og hvordan overføringen  
tenkes gjennomført. 
 

 April-juni  Barna som skal overføres til 3-6 besøker sin nye  
avdeling hver tirsdag kl 10.00 (Storklubb-tida)  
Så langt det lar seg gjøre og så lenge det er behov skal 
en voksen fra gammel avdeling følge med. 
 

 Innen  
uke 17 

 Overføringsmøter mellom ped.leder 0-3 og ped.leder  
  3-6. Nødvendig informasjon om aktuelle barn gis. 
 

 Uke 18  Vennskapsuke,  - med fokus på overganger  
                               og vennskap og relasjoner. 
 
Storklubben: Opplegg med fokus på overgang til skole. 
 
3-6:                 Opplegg for høstens barnegruppe.    
        
0-3:                 Opplegg på avdelingen for de  barna  
                        som   skal fortsette på 0-3. Nye barn  
                        som har fått plass fra høsten inviteres på 
                        besøk sammen med sine foreldre 

Uke 23  Foreldremøte for nye barns foresatte 
  

 Juli-august  Når avdelinger slås sammen i ferieavviklinga plasseres 
barna slik at overføring til ny avdeling skjer naturlig og 
gradvis. 
  

Plan for Interne overganger  
i Vestmyra barnehage: 
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9   1. 2. 3. 4. 5. 

10 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

11 13. 14. 

BARNEHAGE-
DAGEN 2023 

15. 16. 17. 18. 19. 

12 20. 21. 22. 23. 

 

24. 25. 26. 

13 27. 28. 29. 30. 

Påskefrokost 
for foreldre og 
barn 

31.   

         

     



Planlegging, vurdering og dokumentasjon  

 

PLANLEGGING 

Samtlige barnehager skal ha en  
årsplan som beskriver  
barnehagens innhold og  metoder for å 
oppfylle styringsverktøyenes krav.   

I tillegg lager avdelingene  
månedsplaner som beskriver hvordan 
avdelingen jobber for å  
oppfylle kravene  fra  barnehagelov, 
rammeplan og årsplan.   
Månedsplanene sendes til de foresatte 
på den aktuelle avdelingen 

Det utarbeides en egen halvårsplan for 
Storklubben som  gir opplysninger om 
innholdet i det ukentlige opplegget for 
barna som går sitt siste år i  
barnehagen.  Planen distribueres til de 
aktuelle foresatte. 

DOKUMENTASJON 

Ved utarbeidelse av månedsplanen  
gjøres samtidig en evaluering av forrige 
måned . Denne sendes til de 
foresatte. 

Dokumentasjon fra dagliglivet gis også 
gjennom bilder som henges opp på  
avdelingene og/eller legges ut på  
barnehagens lukkede Facebook-gruppe. 

Dokumentasjon om enkeltbarn legges i 
barnets mappe i barnehagens arkiv. 

 

VURDERING 

Vurdering av avdelingenes arbeid skjer  
månedlig av avdelingens personale.  
Minst én gang pr.mnd skal også barna dras 
med i evalueringen.  

Vurdering foregår også jevnlig i  
personalmøter og ped.leder-møter. 

 
Alle aktiviteter på tvers av avdelingene skal 
evalueres jevnlig. 

 
«Foreldreundersøkelsen» sendes årlig  ut 
til samtlige foresatte. Dette er en nasjonal 
brukerundersøkelse utarbeidet av Udir som  
gir oss nyttig og god informasjon  til bruk i 
vurderingsarbeidet.  

Å hjelpe en venn 

Stor passer 
på liten Spennende oppdagelser Samarbeid 



uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 

13     
 

 

 

 

1. 2. 

14 3. 

 

4. 

 

5. 6. 

 

Skjærtorsdag 

7. 

 

Langfredag 

8. 

Påske- 

       aften 

9. 

 

1.påskedag 

15 10. 

 

2.påskedag 

 

 

11. 

Planleggingsdag, 
barnehagen er 
stengt 

12. 13. 14. 

 

 

15 

 

   

16. 

 

 

16 17. 

 

 

18. 

 

19. 20. 21. 22. 23. 

17 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

Små og store ønskes  
RIKTIG GOD PÅSKE!  



uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 

18 1. 

Arbeidernes 
frihetsdag 

2. 3. 4. 5. 6. 

 

7. 

19 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

20 15. 16. 17. 18. 

Kristi 

Himmelfarts- 

dag 

19. 20. 21. 

 

21 22. 

 

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

22 29. 

2.pinsedag 

30. 31.     

 

Vennskapsuke.  
I denne uka har vi fokus på overganger. Noen skal begynne på skole, noen skal bytte avdeling og noen 

skal snart begynne i barnehage for aller første gang. Da er det viktig å ha gode venner! 

Hurra  

for  17.mai 



uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 

22    1. 2. 3. 4. 

23 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

24 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

25 19. 20. 21. 

 

22. 23. 

St.Hans-aften 

24. 25. 

26 26. 27. 28. 29. 30.   

 

    Sommerfest i løpet av uka    



uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 

26      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 

 
Sommer og ferieavvikling.  
Avdelinger slås sammen og vi koser 
oss med ulike sommeraktiviteter 

God sommer          

til store og små!! 


