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VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I SAMSMOEN BARNEHAGE

Oppstart på nytt barnehageår er  
alltid spennende, både for barna,  
foresatte og ansatte. Det kriber i magen, 
man vet ikke helt hva som venter…

Sammen med foresatte skal vi gi barna 
en god og trygg oppvekst, fylt med 
positive opplevelser – et godt fundament 
for læring og utvikling.  

VELKOMMEN TIL VÅR VERDEN :)

AVDELINGSOVERSIKT
Ekorntoppen: 20 barn, 2 pedagogiske 
ledere, 2 fagarbeidere og 1 assistent.
 
Bjørnehiet: 21 barn, 2 pedagogiske 
ledere og 2 assistenter.
                       
Furustubben: 17 barn, 2 pedagogiske 
ledere og 2 fagarbeidere.

Maurtua: 12 barn, 2 pedagogiske 
ledere og  2 fagarbeidere.

ÅRSPLAN
Årsplanen bygger på overordnede føringer lagt 
i Lov om barnehager og Forskrift om ramme-
plan for barnehagens innhold og oppgaver.  

Du finner mer om dette 
på følgende nettsted:        
https://lovdata.no/  
 
Årsplanen er delt i to.  
Del 1 gir overordnede 
føringer og gjelder i 3 år.  
Del 1 er under evaluering 
og skal ferdigstilles i 
2020.  Del 2 er i kalen-
derformat og gjelder for 
ett år. Årsplanen er et 
viktig arbeidsdokument 
for 
oss og skal gi god 
informasjon om 
barnehagen og det 
pedagogiske arbeidet. 

Årsplan del 1 – nett-
basert og tilgjengelig 
på kommunens 
hjemmesider.

Årsplan del 2 – 
kalenderformat og 
deles ut til alle 
foresatte.

Her kan barnet 
tegne seg selv!
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BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 

Vårt verdigrunnlag 
tar utgangspunkt i 
overordnede føringer 
(Barnehageloven og 
rammeplan), i tillegg 
til Jevnaker kommunes 
verdier.

VERDIER
Verdier ny rammeplan: 
Respekt for menneskeverdet 
(toleranse), åndsfrihet, neste-
kjærlighet, tilgivelse, likeverd, 
solidaritet

Jevnaker Kommunes verdier: 
nytenkende, åpen og redelig.

VERDIGRUNNLAG 
SAMSMOEN BARNEHAGE
TRYGGHET OG GLEDE 
– HÅND I HÅND

Gode relasjoner er en forut-
setning for trygghet, trivsel, 
læring, mestring og inkludering. 
Hver enkelt skal bli sett, likt 
og akseptert som den de er! 

Alle skal få ta del i og medvirke 
i fellesskapet, utvikle et posi-
tivt forhold til seg selv og ha tro 
på egne evner. Mangfold er en 
positiv ressurs, og ulikheter skal 
verdsettes og respekteres.

BARNEHAGENS INNHOLD
Gjennomgående innhold: 
RELASJONER OG VENNSKAP 

Mål:  ANSATTE SKAL BYGGE GODE 
RELASJONER TIL BARN OG VOKSNE

Ansatte er ansvarlig for å sikre gode 
relasjonener i barnehagen, både mellom 
barn/barn, barn/voksen og voksen/voksen.  

Vårt verdigrunnlag gir føringer for arbeidet 
og skal bidra til trivsel og utvikling for alle! 

Alle skal 
oppleve å ha 
en venn!
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BARNEHAGENS INNHOLD 

1)  Barnets beste skal ligge til grunn   
 for avgjørelser og handlinger:
 Barnets behov, handlekraft, 
 fagkompetanse, profesjonalitet.

2)  Voksnes tilsstedeværelse, 
 psykisk og fysisk:
 Sensitivitet, hva prøver du å vise 
 meg/fortelle meg nå?, omsorg og 
 trygghet, til å stole på, felles fokus, 

 her og nå, refleksjon, ansvarsbevisste   
 voksne.

3)  Positiv holdning:
 Løsningsfokusert, en god tanke bak 
 alt,  undring, tillit, fremsnakke, glede 
 og humor

4)  Skape gode relasjoner:
 Ærlighet, tilbakemeldings kultur,    

 samarbeidsevne, ydmykhet,    
 anerkjennelse, toveiskommunikasjon,   
 tilgivelse, respekt, veiledning, bli sett 
 og hørt, mentalisering og mestring.

5)  Forutsigbarhet:
 Tydelig og trygg, tillit, felles forståelse,   
 stabilitet.

Omsorgsfulle ansatte, som er gode rolle-
modeller for barns utvikling av empati, skal 
lære barn å bli gode omsorgsytere for andre. 

OMSORG
MÅL: 
•  Styrke barns selvfølelse
• Lære å ivareta balansen 
 mellom egne og andres behov.  

 
Vi er opptatt av å skape gode relasjoner og 
gi barna en omsorgsfull og trygg barnehage-
hverdag. Alle skal bli sett, forstått, respektert 
og få hjelp og støtte ut i fra individuelle behov.   

I relasjon til andre skal ansatte i Samsmoen barnehage 
arbeide etter følgende punkter:
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DANNING
Danning er et vidt begrep som kan være 
vanskelig å forstå. Slik vi tolker det handler 
det om å ruste barn for fremtiden, slik at 
de blir best mulig i stand til deltagelse i 
et fremtidig samfunn. Det handler blant 
annet om å bidra til at barn utvikler evne 
til selvstendig og kritisk tenkning, til nys- 
gjerrighet og trygghet slik at de kan bidra til 
og fremme samhold og solidaritet der både 
fellesskap og individualitet skal verdsettes.   

LEK

MÅL: Alle barn skal 
ha noen å leke med
Lek skal ha stor plass i barnehagehverdagen.  
Lek er lystbetont, barn leker fordi de har lyst 
til det og leken er barns læringsarena nr. 1.  

Lek foregår i en «late som om» verden, ting 
ufarliggjøres og barna tør å utforske på en 
annen måte enn i den virkelige verden. 

Lek er en viktig arena for å etablere og lære å 
inngå i sosiale relasjoner. Lek danner grunnlag 
for vennskap som for noen vil vare livet ut.   

Personalet skal delta i leken under barnas 
premisser, noen ganger som aktive deltagere, 
andre ganger som observatører på sidelinjen.  
Vi skal skape gode lekearenaer som inspirerer 
og motiverer til allsidig lek.
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Når barnet ditt svarer:

«...I DAG HAR 
JEG BARE LEKT...»

...da har barnet 
ditt....

Tatt initiativ

Vært et barn

Lyttet til andre Vært del av fellesskapet

Lært om regler og normer Ledet og blitt ledet

Utfoldet seg Gjort erfaring med ulike leketyper Brukt sansene

Opplevd latter og glede Vist omsorg

Samarbeidet Bygget selvfølelse

Bearbeidet erfaringer 
og opplevelser

Vært kreativ

Opplevd empati
Blitt utfordret

Øvet motorikken

Opplevd motgang og små tap

Opplevd vennskap
Opplevd samhold

Øvet konsentrasjonen
Vært nysgjerrig

Bygget selvtillit
Øvet på å kommunisere

Opplevd livsglede og humor

Brukt fantasien

Kjent på mestringsfølelsen

Øvet på konfliktløsning 
og forhandling

Gitt av seg selv

Utviklet seg emosjonelt 
og intellektueltØvet på turtaking
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Her kan barnet tegne...
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PERIODISK INNHOLD: 

Dette året har vi valgt å dele 
det pedagogiske arbeidet inn 
i 4 hoveddeler – høst, vinter 
og vår og sommer.
  
Tilvenning har fått sin egen 
plass. Dette vil fremkomme 
i årsplankalenderens 
månedsoversikt. 

Alle fagområder skal inn-
lemmes i hver periode. 
Hvert fagområde symboliseres 
gjennom egen farge, og det 
er noe dere vil finne igjen 
i vårt planverk.

ETIKK, RELITIGON 
OG FILOSOFI 
Tradisjon, kultur, 
mangfold, lek, 
inkludering, verdier, 
høytider, livssyn, samtaler, 
undring, toleranse, respekt.

NÆRMILJØ OG 
SAMFUNN
Turer, lek, felles 
opplevelser og tilhørighet, 
trafikkopplæring, 
samarbeid med skole. 

ANTALL, ROM 
OG FORM 
Tall, telle, regne, leke, 
orientering, måle, sammen-
ligne, figurer, former, spill, 
logisk tenkning, sortering, kategorisering.

FAGOMRÅDENE:

KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST
Rim,regler, sanger, dikt,
høytlesning, eventyr, samtaler, 
begreper, symboler, språklek .

KROPP, BEVEGELSE, 
MAT OG HELSE  
Kroppen vår, fysisk og psykisk 
helse og aktivitet, hygiene, 
kosthold,bevissthet om egne 
og andres grenser, lek.

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 
Formingsaktiviteter, sang, 
musikk, ulike inntrykk/uttrykk, 
sanseerfaringer,mangfold, lek.

NATUR, MILJØ 
OG TEKNOLOGI
Lek, turer, utforsking, 
dyr og planteliv, teknikker, 
sanseopplevelser, naturvern.

Mer om fagområder og det periodiske 
innholdet finner du i progresjonsplan 
(årsplan del 1), samt pedagogisk 
informasjonsskriv fra avdelingen. 
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«Alle med» skjema vil sammen med 
andre observasjoner utgjøre  grunnlaget 
for foreldresamtalene. I tillegg benyttes 
«Tras» (observasjon av språk i daglig sam-
spill) på 4 åringene. Dersom du ikke ønsker 
dette utført på ditt barn, ber vi deg melde 
ifra til personalet på avdelingen. 

LÆRING
MÅL: Alle barn skal ha 
progresjon i utviklingen 
i løpet av barnehagetiden 

Lek er den viktigeste læringsarenaen for 
barn. Læring skjer hele tiden og i løpet av 
alle aktiviteter og situasjoner vi opplever i 
hverdagen.

Alle læring skal tilpasses hvert enkelt barn 
og barnegruppens behov. Vi bruker kart-
leggingsverktøyet «Alle med» på alle barn. 

«Alle med» dekker 6 utviklingsområder: 
Språk, lek, sosio-emosjonell og sansemotorisk 
utvikling, hverdagsaktiviteter og trivsel, og 
gir et helhetlig bilde av hva barnet mestrer.  

9
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BARN OG FORELDRES MEDVIRKNING

Barnehagen har en plikt til å la barn og 
foresatte medvirke gjennom deltagelse i 
planlegging og vurdering av barnehagens 
innhold. Barns medvirkning vil avhenge 
av alder og funksjonsnivå.

P ersonalet skal være bevisst dette, barnets 
stemme skal bli hørt og barna skal få lov til  
å være med å bestemme i situasjoner der 

dette er mulig. Eks. Barnet selv skal få bestemme 
om det ønsker å delta i en formingsaktivitet. Under 
måltidet skal barnet selv bestemme når det er 
mett, og ikke ønsker mer mat.   
 
Mange foresatte har ønsker når det gjelder  
måltidet og vi prøver så langt det lar seg gjøre  
å følge opp, men vi tvinger ikke barn til å spise! 

Barnehagen og foresatte skal ha samme mål  
«Til barnets beste», og vi har et felles ansvar for 
barnas trivsel og utvikling.  Vi ønsker en relasjon 
til foreldre preget av trygghet, åpenhet, ærlighet 
og dialog.  Vi ønsker å være en «åpen» barnehage 
hvor foreldre føler seg velkommen, respektert og 
ivaretatt. Foreldres medvirkning skjer på flere are-
naer, daglig dialog, foreldresamtaler, foreldremøter 
og via barnehagens samarbeidsutvalg.   
 
Foresattes tilbakemelding på vårt arbeid er et viktig 
bidrag for vår videre utvikling. Vi oppfordrer derfor 
alle foresatte til å svare på alle undersøkelser som 

omhandler kvalitet på barnehagetilbudet.   
Barnehagen tilbyr foreldreveiledning og det er 
viktig at det meldes ifra til avdelingen dersom 
man har behov for ekstra samtaler. Vi ønsker at 
foresatte raskest mulig tar kontakt dersom det er 
noe man lurer på, eller ikke er helt fornøyd med. 
Gjennom god dialog har vi tro på at - sammen 
kan vi løse det meste :)

Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU) 
 
Foreldrerådet består av foresatte til alle barna.  
SU består av representanter fra foresatte og  
ansatte, i tillegg til styrer. Alle avdelingene 
skal være representert.   
 
Styrers rolle er informasjon og referatføring,  
ingen stemmerett. Saker av vesentlig betydning  
for drift av barnehagen skal legges frem i dette 
fora, eks. godkjenning årsplan, økonomi og  
vesentlige driftsendringer.   
 
For at SU skal fungere er det viktig at alle  
foresatte er engasjerte og melder inn saker  
i god tid før møter.   

 
Representanter til SU velges på 
foreldremøte hver høst. Egen oversikt 
over medlemmene i SU blir sendt ut 
til alle foresatte i etterkant av møtet, 
og informasjonen vil være tilgjengelig 
på kommunens hjemmesider.                                        
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 PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON

Vårt planverk består blant annet 
av årsplan del 1 og 2, pedagogisk 
informasjonsskriv, interne arbeids-
planer. Pedagogisk informasjonsskriv 
skal gi god oversikt til foresatte om 
hva som skal skje den kommende 
perioden, samt inneholde evaluring 
av det som allerede er utført.

I  tillegg utarbeides det interne arbeidsplaner for  
personalet, som skal sikre god oversikt over 
oppgaver og innhold på avdelingen.  

 
Planlegging skjer på ulike arenaer og det er peda-
gogenes ansvar å sikre at dette følges opp på egen 
avdeling. Planlegging skal sikre systematisk arbeid 
og progresjon i det pedagogiske innholdet, og ta 
utgangspunkt i føringer fra rammeplanen. Observa-
sjon og refleksjon i personalgruppa vedrørende inn-
hold og enkeltbarns- og barnegruppens behov og 
utvikling, skal danne grunnlag for planleggingen. 
Barn og foresatte har rett til å medvirke, og deres 
innspill skal tas med inn i planleggingsfasen.  
 
Evaluering skjer fortløpende og periodisk, både 
muntlig og skriftlig, blant annet gjennom reflek-
sjon, observasjon, daglig dialog, samtaler, tilbake-

meldinger fra barn, foresatte og andre  
samarbeidspartnere. Vurderinger av enkeltbarn  
og deres utvikling skal skje i samarbeid med  
foresatte.  
 
Personalets arbeid skal dokumenteres for å  
sikre at vi følger krav i lov og forskrift, samt  
egne føringer i årsplanen. All dokumentasjon om 
enkeltbarn og annen taushetsbelagt informasjon, 
vil kun være tilgjengelig for de det gjelder. 

Samarbeidspartnere internt/eksternt
Barnehagen har flere samarbeispartnere, både 
interne og eksterne. Ressursteam barnehage 
og PPT er jevnlig tilstede i barnehagen.  
 
Målet er forebyggende arbeid, og vil inneholde 
både spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging 
ifm. barn og barnegruppas behov. Veiledning av 
personal og foresatte er en av oppgavene som  
tilbys. Meld ifra dersom du/dere har behov for 
hjelp/samtale.

Andre samarbeidspartnere kan være:  
• Helsestasjon
• Barnevern
• Spesialisthelsetjenesten  
• Kommunens familieteam
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Tilvenning

MÅL: En god start for alle

Å starte i barnehagen er en stor overgang 
både for barnet og foresatte. Trygghet og  
forutsigbarhet er helt essensielt for å sikre en 
god oppstart. I tilvenningsfasen får barnet til-
delt en tilknytningsperson, som skal følge bar-
net tett den første tiden. Tilvenningsfasen skal 
være trygg og forutsigbar og barn og foresatte 
skal møte gode, sensitive ansatte.   
 

Vi holder oss mye innenfor avdelingen den 
første tiden, for å skape et trygt og rolig  
miljø, slik at barna får god tid til å venne seg  
til alt det nye. Når barna er trygge vil de starte 
utforsking på nye områder, i sitt eget tempo.  
Barna skal få tid til å bli kjent med oss, bar-
nehagens rutiner og dagsrytme og vi skal bli 
kjent med barnet.  
 
Hvor lang tid et barn trenger i tilvenningsfasen 
er meget individuelt. Enkelte barn greier seg 
med noen få dager/uker, andre kan bruke lang 
tid, kanskje opptil flere måneder. Vi har god 

erfaring med og synes det er kjempefint om 
foresatte har tid og mulighet til å tilbringe 
så mye tid som mulig den første tiden i 
barnehagen. 

Skifte av avdeling er en stor overgang for 
de fleste barn, uansett alder.  Selv om de 
er kjent med barnehagen fra før, trenger de 
også tid og støtte til å bli trygge og blir kjent 
på ny avdeling. Dette arbeidet starter allerede 
før ferien, vi snakker mye med barna i forkant, 
vi går på besøk og deltar i lek, samlingsstund 
og måltid på den «nye» avdelingen. 
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AUGUST 2020
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
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Planleggingsdag. 
BARNEHAGEN STENGT!

Nytt barnehageår!

Planleggingsdag. 
BARNEHAGEN STENGT!

Ukrainas
nasjonaldag
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HØST

I september fortsetter vi med tilvenning. 
Det vil komme flere nye barn utover 
høsten, og det tar tid å bli kjent med en 
ny barnehagehverdag. Den første tiden 
handler om å etablere relasjoner og skape 
et trygt og inkluderende sosialt miljø.  
Først når dette er på plass vil barna være 
mottakelige for læring og utvikling. 

Høsten er en fin tid og naturen er en fantastisk 
læringsarena. Vi kommer til å være mye ute i 
løpet av barnehageåret. Å følge med på naturens 
skifter og de endringer det medfører gir god læring 
for barna innenfor flere utviklingsområder – sosialt, 
kognitivt og fysisk.   

Vi kommer til å være mye på tur, særlig med 
de største barna. Når de største går på tur skaper 
det litt mer rom og ro i barnehagen, slik at de nye 
og yngste barna får tid til å  bli kjent. De yngste 
skal først få tid til å bli kjent med barnehagens 
uteområde, før vi beveger oss utenfor gjerdet.  
 

SYKDOM 
God håndhygiene er viktig og vi har innført 
håndvask som en fast rutine for å forebygge 
sykdom. Det er foresattes oppgave å sørge for 
å følge opp dette ved levering. Sykdom er en del 
av barnehagehverdagen, det er mange mennesker 
samlet på ett sted, og smitterisikoen er derfor 
høy. Vår erfaring er at en real håndvaks er veldig 
forebyggende og reduserer antall sykdomstilfeller.  

I forbindelse med covid 19 utbruddet følger 
vi til enhver tid anbefalinger fra folkehelse-
instituttet og utdanningsdirektoratet 
(fhi.no og udir.no). 

Syke barn skal holdes hjemme. Ved oppkast og 
diarè skal barnet holdes hjemme i 48 timer etter 
siste tilfelle. Dette er i henhold til anbefalinger fra 
folkehelseinstituttet.   

Mer informasjon finner du her:  
https://www.fhi.no/sv/barnehage/

PLUKKE BÆR 
(MELODI: FADER JAKOB)

Gå i skogen, 
gå i skogen
plukke bær, 
plukke bær.
Plukke fine blåbær. 
Plukke fine blåbær (eller andre bær.)
Hele spannet fullt. 
Hele spannet fullt. 
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SEPTEMBER 2020  
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
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BRANNVERNUKE 
MED BRANNØVELSE

           

Foreldremøte 
Bjørnehiet 

kl 19.00-20.30

Foreldremøte 
Maurtua 

kl 19.00-20.30

Foreldremøte 
Ekorntoppen 
kl 19.00-20.30

Foreldremøte 
Furustubben 
kl 19.00-20.30
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FN-DAGEN

SU møte 
(nytt SU)

kl. 17.00-18.30

OKTOBER 2020
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
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SKOLENS HØSTFERIE
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Polen feirer 
uavhengighetsdag

         
NOVEMBER 2020

UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
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Planleggingsdag. 
BARNEHAGEN STENGT!



18

VINTER

Endelig vinter! En årstid – fin til både 
inne- og uteaktiviteter. Forhåpentligvis 
er bakken hvit og fin og vi kan boltre 
oss ute i sneen.  

Vi er heldige som har grillhytte og den  
bruker vi som varmestue på kalde dager. 

Vi ønsker å skape en inkluderende og 
stemningsfull førjulstid for alle, der barn 
og voksne har det hyggelig sammen.  

Barnehagen skal la barna få kjennskap til 
fortellinger, tradisjoner og verdier og høytider 
i ulike religioner og livssyn og erfaringer med 
at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen 
skal skape interess for samfunnets mangfold 
og forståelse for andre menneskers livsverden 
og levesett.  
 
(RAMMEPLAN)
 
 
VI SKAL BLANT ANNET ARBEIDE MED: 
⇨ formingsaktiviteter  
⇨  sang og musikk  
⇨ samtale og filosofere 
⇨ Bli kjent med grunnleggende verdier 
 i kristen og humanistisk arv og tradisjon   
 samt få kunnskap om andre religioner og  
 livssyn som er repr. i barnehagen 

Barna kan ha med skiutstyr til  
barnehagen, men unngå staver  
med stålpigger. Det er fint balanse- 

trening for barna å gå på ski uten staver :)  
 
Ut i fra sikkerhetshensyn har vi bestemt at  
det  er ikke lov å ta med eget akeustyr til  
barnehagen, og vi håper på forståelse for det. 
 
Vi anbefaler å bruke ull innerst på kroppen 
på kalde dager, og skotøy som holder barna 
tørre på bena gjennom hele dagen. Dress og 
gummibukse med strikk under bena. Husk å 
sjekke om klær/sko er tørre og klare for en ny 
dag i barnehagen. Vått tøy/sko må tas hjem til 
tørking. 
 

Tradisjon tro så vil dere bli kjent med en  
hyggelig fyr «Rampenissen», som flytter inn  
på loftet i barnehagen i desember.  
 
Dette er vår julekalender, og en fin måte å 
skape spenning og forventning blant barna. 
«Rampenissen» vil være et fast innslag hver 
dag, med sine pek og artige påfunn.  
 
Det skal være litt ekstra stas å bli før-   
skolebarn og størst i barnehagen. Derfor feirer 
de eget julebord. De pynter seg og reiser på 
cafè, for å innta en god lunsj og kose seg.  
 

SNØKRYSTALLER – REGLE
Snøkrystaller, snø som faller.  Snø på trærne, snø på klærne. 
Snø på bakken, au – en snøball midt i nakken.
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Thailands
nasjonaldag

DESEMBER 2020
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

48

49

50

51

52

53

1 2 3 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

  

4

BARNEHAGEN ER STENGT!

Julaften 1. juledag 2. juledag

28 29 30 Nyttårsaften

BARNEHAGEN ER STENGT!

31

På grunn av usikkerhet rundt koronasituasjonen 
velger vi å avvente aktiviteter i desember. 
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JANUAR 2021

UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

53

1

2

3

4

5

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

   

Planleggingsdag
BARNEHAGEN 

ER STENGT!

1. NYTTÅRSDAG

BARNEHAGEN ER STENGT!
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Samenes
nasjonaldag

Husk frist 
for barnehage-

søknad!

Fastelavens-
søndag11

 
FEBRUAR 2021

UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

5

6

7

8

9

10

5 6 7

8 9 10 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

 

1 2  3 4

HUSK: 1. MARS FRIST FOR NY BARNEHAGESØKNAD

Karneval - vurderes 
ifm. covid 19 situasjonen
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VÅR:

Våren er en herlig årstid. Naturen 
våkner etter vinterdvale, solen 
varmer og det blir lysere tider.   
Snø som smelter, regn og sol om 
hverandre. Sølekaker, sandslott, 
vannelek, eksperimentering, 
undring, lek og latter og ikke 
minst gleden over å kunne kvitte 
seg med vinterklærne. Sykler 
og andre leker som har vært i 
vinterlagring kan tas i bruk og 
kreativiteten kan blomstre.  

OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE
For 5 åringene nærmer det seg en ny og 
spennende epoke i deres liv, nemlig skolestart.  
Det er utarbeidet en egen overgangsrutine fra 
barnehage til skole som skal sikre en best mulig 
overgang for barna. 

Vi er opptatt av og ha et godt samarbeid med 
skolene, foresatte og de andre barnehagene for å 
sikre en god overgang. Det er stas å være en del 
av barnehagens førskolegruppe.   

Vi har eget førskoleopplegg som starter opp i uke 
41 og varer frem til slutten av juni. Enkelte aktivi-
teter gjennom året gjelder kun for førskolebarna – 
dette vil dere bli informert om underveis.  

Blomster små, gule, blå, titter opp av marken nå.
Vinker til  "Lisa"- lill, for hun er så snill!
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MARS 2021
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

9

10

11

12

13

14

5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

 1 2  3 4Frist for 
barnehagesøknad 

Palmesøndag

SKOLENS VINTERFERIE

BARNEHAGEN ER PÅSKESTENGT

Bulgaria  
nasjonaldag

FRIST FOR Å SI OPP 
BARNEHAGEPLASSEN 

ER 1. APRIL
(se vedtekter 

for de kommunale 
barnehagene).
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APRIL 2021
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

13

14

15

16

17

18  

 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

     1

BARNEHAGEN STENGT!

Barnehagen  
åpner etter påske

Skjærtorsdag Langfredag 1. påskedag

BARNEHAGEN ER PÅSKESTENGT

Påskeaften

2. påskedag



25

Planleggingsdag. 
BARNEHAGEN STENGT!

MAI 2021
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

17

18

19

20

21

22

1 2

3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28  29  30

 31  

Kr. Himmelfarts-
dag

Norges 
nasjonaldag

BARNEHAGEN 
ER STENGT!

Arbeiderenes 
fridag

Første pinsedagPinseaften

Frigjøringsdagen 9

2. pinsedag

BARNEHAGEN 
ER STENGT!
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I løpet av juni skal alle avdelinger ha  
gjennomført «gjør andre glad dagen».   
Målet er å la barna få kjenne på gleden  
av å gjøre noe for andre. Barna skal delta 
i planleggingen og være med å bestemme 
hvem de vil glede og hvordan. «Å yte til 
fellesskapet er selve meningen med livet»  
(Torstein Lerhol).

Det nærmer seg slutten av barnehageåret 
og nå skal vi nyte den siste tiden sammen. 
Nå skal vi «samle trådene» og minnes alle 
gode erfaringer og opplevelser vi har hatt 
gjennom året. Lek og latter, glede og sorg, 
vennskap og konflikter, frustrasjon og 

mestring og mye mye mer. Alle minnerike, 
verdifulle og lærerike situasjoner som har 
satt sine spor i oss alle og som vil være 
med å prege hver enkelt for all fremtid.   

Vi håper å ha bidratt med positivt påfyll i 
din «ryggsekk» og at du vil gå ut herfra med 
en trygghet og styrke til å utforske verden, 
og ha tro på at du kan, du tør og du vil.

SOMMER: Hav og himmel kinn mot kinn.
Motortøff og sønnavind.
Måkereir og terneskrik.
Hvite hus i hver en vik.
· INGER HAGERUP

Hysj, kan du høre gresset gro? Hysj, kan du høre en metemark som lo? 
Hysj, kan du høre en maur gå forbi? Da skal du være helt stille og si: 
Hei, alle insekter, alle små dyr, dere som kryper og kravler og kryr,
 jeg er et menneske og jeg er snill, vær i min hage så lenge du vil! 

Hysj, vi må være stille nå, ingen må skremme de mange tusen små, 
og når det kommer en bille forbi, da skal du vinke med hånden og si: 
Hei, alle insekter, alle små dyr, dere som kryper og kravler og kryr, 
jeg er et menneske og jeg er snill, vær i min hage så lenge du vil!
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SOMMERFEST
I BARNEHAGEN
KL 14.30-16.30

Filippinenes
nasjonaldag

Siste skoledag 
før ferien

27

3

JUNI 2021
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

22
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24

25

26

27

4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

28 30

  1   2

29



28

JULI - TAKK FOR I ÅR!

ADJØSANG

Døren låses, porten lukkes,
alt er gjort for aller siste gang.
Gi meg hånden, før du reiser,
sett deg ganske stille på mitt fang.

Om det som er forbi er forbi,
da har jeg noe vakkert å si.
Alltid skal jeg huske det vi delte du og jeg,
aldri skal jeg glemme det du er for meg.

Være sammen, siden skilles,
det er veien hver og en må gå,
la oss ikke være triste
selv om det er oss det gjelder nå.

Om det som er forbi er forbi,
da har jeg noe vakkert å si.
Alltid skal jeg huske det vi delte du og jeg,
aldri skal jeg glemme alt du var for meg.

Døren låses, porten lukkes,
alt er gjort for aller siste gang.
Om vi siden aldri møtes
kan jeg være hos deg i min sang.

Om det som er forbi er forbi,
da har jeg noe vakkert å si,
alltid skal jeg huske det vi delte du og jeg,
aldri skal jeg glemme alt du var for meg.
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Somalias 
nasjonaldag 4

JULI 2021
UKE mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

26

27

28
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30

31

2 3

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

     1

BARNEHAGEN ER FERIESTENGT

BARNEHAGEN ER FERIESTENGT

 

BARNEHAGEN ER FERIESTENGT
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”Barnehagen skal bidra  
til at barna kan avslutte  

       barnehagetiden på en  
 god måte og møte skolen  
 med nysgjerrighet og  
 tro på egne evner.

RAMMEPLANEN FOR BARNEHAGEN
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”La oss oppfylle noen  
hverdagsdrømmer sammen!  

       La oss sammen lære barna våre  
       respekt for hverandre, 
       gi dem trygghet, omsorg og  
       glede gjennom hverdagen!

STYRER 
GRO DAHLEN: 414 56 698

EKORNTOPPEN:  922 41 097

MAURTUA:  922 41 998

BJØRNEHIET:  408 06 873 

FURUSTUBBEN:  476 45 256 

ADRESSE:  
Samsmoveien 21
3520 Jevnaker

E-POST:  
grd@jevnaker.kommune.no

KONTAKTINFO:
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