
På de ulike gruppene vil følgende voksne På de ulike gruppene vil følgende voksne På de ulike gruppene vil følgende voksne 
jobbe:jobbe:jobbe: 

Marihøna: 

Merete  Pedagogisk leder 100% 

Anne  Pedagogisk leder 100% 

Aina  Fagarbeider100% 

Ragnhild  Fagarbeider 100% 

 

Tusenbein: 

Kristine  Pedagogisk leder 100% 

Nina Fagarbeider 100% 

Arsema  Assistent 100% 

 

Edderkoppen: 

Line   Pedagogisk leder 100% 

Fabian  Fagarbeider 60 % 

Lisbeth  Fagarbeider 100% 

?  Assistent 40 % 

Viktige datoer:Viktige datoer:Viktige datoer:   

Planleggingsdag:  23. august 

Foreldremøte:  uke 39 

Planleggingsdag:  20.oktober 

FN dag:    24. oktober 

Julebord for barn:  8. desember 

Lucia:     13. desember 

Nissefest:   20. desember 

Karneval:   9. februar  

Påskefrokost:  22. mars 

17 mai:    16 mai 

Sommerfest:  6. juni 

Planleggingsdager våren:  

2. januar, 11 mai og 18 mai 

Husk: Husk: Husk:    

 Gi beskjed på 91 57 72 77 eller ring 38 10 33 80 når barnet ikke kom-
mer, eller hvis det kommer etter kl. 09.30. 

 Merk alt tøy, sko, støvler, regntøy, matboks og liknende 

 Ha alltid innesko, skiftetøy, regntøy og støvler liggende i barnehagen.  

Andre voksne i barnehagen:Andre voksne i barnehagen:Andre voksne i barnehagen:   

Fergefjellet er praksisbarnehage, noe som innebærer at vi i perioder av året 
har studenter. Vi har også samarbeid med andre skoler og offentlige etater. 
Dette medfører at det kommer ulike mennesker i læring og utprøvingssituasjo-
ner. Vi samarbeider også med PPT, barnevern og helsestasjon, og i noen tilfel-
ler er det inne ekstraressurser på enkeltbarn eller barnegruppe. 



Årshjul for Fergefjellet barnehage 2017-2018 

Vi ønsker alle nye og gamle barn med foreldre velkom-

men til et nytt og innholdsrikt barnehage år. 

I løpet av høsten vil vi bli kjent med hverandre gjennom 

aktiviteter og lek. Vi vil bruke tid på å komme inn i rutiner 

slik som dagsrytmen, samlingsstund, tur dager og  leke 

grupper. 

«Hemmelig klubb» er for førskolebarna. Dette er en 

”hemmelig klubb” der skoleforberedende aktiviteter er i fokus.  

Mer utfyllende informasjon kommer i de ulike periodebrevene. De er tilgjengelige på 

hjemmesiden hver andre måned. I rammeplanen for barnehagen står det at barna skal 

være med å bestemme over det de gjør i barnehagen, de skal ha medbestemmelsesrett. 

Vi ønsker at barna skal bli hørt og sett, og dermed få muligheten til å påvirke sin egen 

hverdag. Derfor planlegger vi underveis sammen med barna.  

 

 

 

I år har vi valgt å jobbe med snakkepakken. Snakkepakken er et språkverktøy som støtter 

daglig språkarbeid. Snakkepakken består av rundt 150 gjenstander, spill og bøker. Alt kan 

kombineres på en rekke måter. Snakkepakken passer for alle uavhengig av språk, forståel-

se, morsmål og erfaringsbakgrunn. Snakkepakken kan brukes i mange sammenhenger slik 

som samlingsstund, mindre barnegrupper, på tur og i forming sammenheng. Målet med 

verktøyet er å støtte barnets helhetlige utvikling.  

Som en del av Kristiansand barnehagen er Fergefjellet barnehage med i kommunens sat-

sing på forskningsbasert læringsmiljø utvikling i Kristiansand (FLIK). Barnehager og skoler 

i Kristiansand skal jobbe systematisk for å gi alle barnehagebarn og skoleelever et så godt 

læringsmiljø som mulig. Prosjektet startet i 2013 og varer ut 2017. Et inkluderende læ-

ringsmiljø for barna er viktig for hele læringsløpet. Det store målet er at alle skal oppleve 

inkluderende læringsmiljøer som gjør at de trives bedre, lærer mer og at det blir mindre 

mobbing. 

Bursdagsfeiring:Bursdagsfeiring:Bursdagsfeiring:   

Bursdagsbarnet blir feiret på behørig vis. Jubilanten 

får sitte på bursdagsstol, får krone, egen bursdags 

samling og «gode ord». Vi tar noen bilder som barnet 

får med hjem. Vi fokuserer på barnet og gjør dette til 

en spesiell dag for den som fyller år.  

Vi ønsker at foreldre/foresatte ikke tar med kake, is og 

liknende til bursdagsfeiringen. For å forebygge mob-

bing og utestengning ønsker vi at innbydelser skal deles ut privat.  

Leker:  Barnehagen ønsker ikke at barna skal medbringe egne leker. Dette fordi det kan 

skape  misunnelse, konflikter og lekene kan bli ødelagt/ forsvinne.    

Miljøfyrtårn:Miljøfyrtårn:Miljøfyrtårn:   

Barnehagen er miljøfyrtårnsertifisert. Det betyr at barna er med daglig å  

sorterer søppel. Vi er også bevisste på bruk av papir, plast og mat.   

Hjemmesiden:Hjemmesiden:Hjemmesiden:   

Her vil vi legge ut periodebrev og viktig informasjon i løpet av året.  

Facebook:  

Følg oss på facebook. Her vil vi dele noen av opplevelsene i barnehagehverdagen. Aktivi-
tet og innhold er i fokus.   


