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Velkommen til Salamander 

Vi er én av 3 avdelinger på Karuss Barnehage. Hos oss har vi 4 hele 

stillinger fordelt på 5 ansatte og 20 barn mellom 2 og 4 år. 

 

De voksne som jobber på Salamander er: 

 

 

 
 
 
 

 

Kristin Ustaheim         Anne Solbjørg           Nikolai Pevik 

Pedagogisk leder         Tufteland      Pedagogisk leder 

80%                   Pedagogisk leder     20% 

   100%                          

 
 
 

 

 

 
 

ElisabethS.Stranden    

Fagarbeider 100%        Mette Reinertsen  

    Fagarbeider100%                               
 

 
 

Ukesrytmen 

Karuss barnehage er partnerbarnehage med UiA, og det 

innebærer at vi har studenter på avdelingen i løpet av året.  
 



Ukerytmen 
Mandag – Turdag/ aktivitet. Aktivitet ut fra månedens tema  

Tirsdag – Lekedag/ møte- dag for personalet 

Onsdag –Turdag /aktivitet. Aktivitet ut fra månedens tema. 

Torsdag –Små grupper, tur og lek. 

Fredag   – Lek, trim og musikk 

Fint om alle barna kan være i barnehagen innen kl. 9.30, ring eller 

send gjerne en melding om barnet kommer senere. 

 

Dagsrytmen 
07:00                  Barnehagen åpner, vi er på kjøkkenet. 

 Medbragt frokost for de som ønsker. 

08:00-10:00  Lek og aktiviteter, inne eller ute. 

10:10-11:30 Samlingsstund, måltid og bleieskift/toalett. 

11:30-13:30 Utelek. Soving for de som trenger det. 

13:30-14:30  Håndvask og måltid, bleieskift/toalett. 

14:00- 17:00  Lek og aktiviteter, inne eller ute.   

17:00   Barnehagen stenger.  
 

Dagsrytmen varierer litt ut ifra årstiden Vi gjør oppmerksom på at 

det fra 07:00-07:30 og fra 16:30-17:00 kan det være ansatte fra 

Rompetroll eller Froskane dere møter.   



Barnegruppa 

Vi deler ofte barnegruppa inn i 2 grupper når vi spiser, på turer og 

ved aktiviteter. Det vil være 2 faste voksne på hver gruppe. (Vi 

gjør oppmerksom på at gruppene kan endres underveis i 

barnehageåret dersom vi ser dette er hensiktsmessig.)  Når vi har 

lekegrupper er barna med og bestemmer innholdet i leken. 

Lekegruppene er et viktig fora hvor de kan utvikle språket og 

sosiale kompetanse. 

 

Natur og uteliv 
Vi driver vårt pedagogiske arbeid både inne og utenfor barnehagen. 

Alle barn er ute hver dag og har minst en turdag i uka. Vi ønsker at 

alle skal bli glade i å være ute og ha det gøy i all slags vær. Aktive 

og deltakende voksne gir aktive og kreative barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turdager  
Vi vil at barna skal være i barnehagen kl. 9.30. slik at vi kan gå på 

turene kl 10. Turene går til nærområdene vi har rundt Karuss: 

Vågsbygdskogen, lekeplasser, biblioteket, og fotballbaner. 

Turdagene er mandag, onsdag og noen ganger også torsdag.  

Karussbarn med gule turvester er stadig å se i nærområdet rundt i 

Vågsbygd! 
 



Måltider og matpakker 
På Salamander får barna ett måltid tilberedt av barnehagen hver 

dag.  En dag i uka er det varm mat som barnehagen tilbereder. Dere 

trenger å ta med: Frokost dersom barnet skal spise det, 

nistepakke, vannflaske og en frukt. Maten og frukten legges i 

kjøleskapet inne på avdelingen. Vannflaskene har dere selv ansvar 

for at blir vasket hver dag. 
 

 

 

 

 

 

 

Tanker rundt måltidets betydning  
Vi ønsker at måltidet skal være en positiv opplevelse for barn og 

voksne. ”Bord-skikk”, turtaking, det å lytte, er noe av det vi øver 

på. Under måltidet trener vi på språklæring, vi leser ofte bøker og 

forteller historier. Vi sitter i grupper med en fast voksen rundt 

bordet. Barna har etterhvert faste plasser. Vi serverer frukten, 

som alle har med, til 2. måltid. 

 
  



Soving og hvilestund  

De som skal sove, sover som regel ute i vogner i vognskjulet. Ta 

med egen vogn og la gjerne sutt, fille eller bamse ligge i 

barnehagen. De som sover en gang om dagen sover som regel mellom 

kl. 12 og 13.30, eller etter avtale med foreldre. 

 

 

Visesamling/ Ta med 

leker 
En gang i måneden har vi samling hvor barna tar med seg en leke 

hjemmefra. Noen ganger knytter vi dette til et tema som for 

eksempel «Ta med en kjøkkenting» Husk å merk det dere tar med i 

barnehagen. 

Det er veldig fint om leker blir værende hjemme de andre dagene. 

Det er lett at ting kan bli ødelagt eller borte.  
 
 
 
 
 
  



 

Bursdager 

På Salamander har vi lyst til at bursdagsbarnet skal være i sentrum 

for dagen. Vi lager krone til barnet, og det får ha på seg en flott 

kappe. I samlingsstund får barnet sitte på en fin bursdags-stol og 

vi synger bursdagssangen, blåser ballonger og sender ”raketter” 

opp i luften. Bursdagsbarnet er ryddesjef og deler ut is til alle 

barna etter måltidet. Vi lager en mappe med bilder som barnet har 

med seg hjem som et minne fra dagen. 
 

 

 



Klær og påkledning 

Vi er mye ute i barnehagen og barna har det mest behagelig dersom 

de har klær som holder dem tørre og varme. Ull er alltid en vinner. 

Dersom barnet ditt trenger bleie skal disse være tilgjengelig på 

badet. Det må være bleier med tape (ikke Up&Go).   

 

I skuffen på badet skal det ligge ekstratøy. I garderobehyllen skal 

det være klær som barnet trenger i løpet av dagen. (Jakke, caps, 

lue, votter, alt etter hvilken årstid det er) Veldig lurt å sjekke 

jevnlig og enda smartere å merke alt av klær og sko/støvler. Fint å 

rydde i hyller og skuffer i garderoben og følge med på hva som er 

igjen i skuffen på badet. 

Klær som ikke er navnet blir lagt i en kurv i garderoben.  

 
 
 
 
 
 
  



Samlingsstund 
Hver dag har vi en samlingsstund hvor vi synger sanger, snakker om 

månedens tema og eventuelle ting som barna er opptatte av. Barna 

er aktive medvirkere i samlingsstunden, og kan være med på å 

bestemme innholdet.  Musikk, bevegelse og rytme fenger barna, og 

vi ser stadig at barna leker samling seg imellom.   

 

 

 

 

 

 

 

Rydding og ryddesjef 
Hver dag velges det en ryddesjef som har ansvar for å ringe i  

”ryddebjella”.  Det å være ryddesjef er veldig stas.  Man sitter 

sammen med en voksen i samlinga, er med på å bestemme noen 

sanger og hvordan barna går ut for å vaske hendene før måltidet. 

 
 



Hjemmesiden 
På www.minbarnehage.no/karussbhg finner dere informasjon om 

barnehagen. Vi legger jevnlig ut bilder fra aktiviteter med barna, 

samt månedsbrev og månedsplaner. Bildene er passord beskyttet, 

og passordet får dere ved oppstart. Det er lurt å starte et 

abonnement på hjemmesiden, så får dere mail når det blir lagt ut ny 

info og artikler.   
Planleggingsdager  
18. oktober   

19. oktober  

2. januar  

23. april   

31. mai   

 

Viktige datoer 
Arrangementer med foreldre: 
Foreldremøte             28. august  

FN- dag/Rajshahiaksjon      24. oktober  

Nissefest                            13. desember   

Påskefrokost                       11. april  

Sommerfest/ 

Markering av Karuss bhg 20 år      12. juni 

   

Arrangementer for barna: 
Nissedisco   14. desember   

Samefolkets dag  6. februar   

Karneval   1. mars      

17.mai markering  16. mai  

Barnehagen er stengt: 

Julaften 

Nyttårsaften   

Uke 28,29 og 30  



Temaplan 2018-2019 

Hovedsatsingsomåder: I Karuss og Skårungen barnehage er natur og 

uteliv en vesentlig ramme for vårt daglige virke og pedagogiske praksis. I 

tråd med verdigrunnlaget for Kristiansandsbarnehagen og Rammeplanen 

ønsker vi dette barnehageåret å ha et spesielt fokus på samarbeid og 

samhold. 
 

Måned Tema Hva vil vi gjøre? 

August  
Bli kjent 

Vi blir kjent med både barn og voksne.  

Henger opp bilder av barna. Sangleker 

og navnesanger. Blir kjent med rutiner. 

September  Tarkus Tarkus lærer oss om trafikken. Han har 

god hjelp fra Flaggelise, Musedyret og 

Kameleonen Leon. Han er med i 

samlingstunder og på turer.  

Oktober Høst, FN-dag, vennskap, 

Rajshahi 

Undrer oss over forandringer i naturen, 

jobber med naturmateriale. Knytter 

gode vennskap, samarbeider og deler. 

Jobber med Rajshahi aksjonen.  

November Forming Vi jobber med forming. 

Vi begynner å forberede til adventstida. 

Desember Jul Juleforberedelser. 

Januar Eventyr Vi leser, ser og leker eventyr. 

Februar Eventyr Vi leser, ser og dramatiserer eventyr.  

Fastelavnsfeiring og karneval- 

utkledning. 

Mars Påske Turer og påskeaktiviteter. 

April Farger Vi jobber med farger og aktiviteter 

knyttet til dette. Maling, fargelegging, 

kunst etc. 

Mai Dyr og insekter. 17. maifeiring Uteliv. Plukke blomster. Finner insekter. 

Feire nasjonaldagen.  

Juni Uteliv Fellesturer med Rompetroll og Froskane. 

Juli Sommerbarnehage Vi nyter sommer og sol. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karuss Barnehage 

Karussveien 4 

4620 Kristiansand 

Tlf: 38 11 37 60 

Salamander mobil 99 12 59 42 

www.minbarnehage.no/karussbhg  
 


