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Velkommen til Rompetrollane 
Rompetrollane er en avdeling for barn fra 0 – 3 år. Det er 15 fulle 
plasser i gruppa. 
 
Småbarnsavdelingen er ofte barnets og foreldrenes første møte med 
barnehagen. Avdelinga vår er preget av mye og god omsorg. Glede og 
humor er også viktig for oss. 
 
Leken har selvsagt en sentral plass.  Gjennom leken lærer barnet bl.a. 
å få sosial kompetanse og det å bygge vennskap.  
 

På Rompetrollane jobber: 
Hilde Hjortland, pedagogisk leder 100 % stilling 
Liv Gundersen, pedagogisk leder 60 % 
Wenke Somdal, pedagogisk leder 40 % stilling 
Grethe H.Trægde, fagarbeider 100% stilling 
Manal Faour, fagarbeider 60 % stilling 
Valeska Mella, assistent 40 % stilling  
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
                                             
 

 
                      
                              
 
  



 
I Karuss barnehage har vi natur og uteliv som satsningsområde. Vi 
driver vårt pedagogiske arbeid både inne, ute på lekeplassen og på 
turer. Alle barna har leketid utendørs daglig og en til to turdager i uka. 
Gjennom aktive, deltakende og reflekterte voksne kan mye av 
barnehagens aktiviteter gjøres ute når vær og temperatur tillater det. Vi 
flytter både temaene ut og naturen inn. 
 
Ukerytmen 

Mandag Temasamling/lekegrupper 
Tirsdag    Lekedag/ møter på huset 
Onsdag    Tur i delt gruppe/formingsaktivitet 
Torsdag    Tur i delt gruppe/formingsaktivitet  
Fredag      Røris/musikk/bevegelse  
 
 

Dagsrytmen 
7.00  Barnehagen åpner. De barna som kommer tidlig kan  
 spise frokost i barnehagen.  Dere tar med ekstra niste. 
  Lek /aktivitet 
09.30  Utelek for de yngste. 
10.20  Samlingsstund. Vask av hender. 
10.45  Måltid 
12.00  Utelek/soving                          
14.00  Måltid 

Innelek/utelek 
17.00 Barnehagen stenger 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
                                                       
 
 
 
Barnegruppa   
De minste: 0 – 2 åringene f. 2016 – 4 jenter og 4 gutter 
De største: 2 – 3 åringene f. 2015 – 4 jenter og 3 gutter 
 

Smågrupper /lekegrupper 
Et av barnehagens satsingsområder dette året er sosial kompetanse. 
Vi jobber med dette på ulikt vis og lekegrupper er her et fint 
virkemiddel. I smågrupper/ lekegrupper kan vi hjelpe barna til å mestre 
samspill og lek. Vi har fokus på kommunikasjon og språktrening. Et 
godt språk er viktig for å komme inn i lek og samhandle med andre.  
Vi bruker gruppene til turer i nærmiljøet og andre aktiviteter. 
Barna sitter også i disse gruppene under måltid.  
 
 
                                                          
 
 
  



 
Hverdagsaktiviteter 

 Samling. Dette er moro for barna! De er veldig glad i 
samlingsstund og dette har vi hver dag. Vi synger sanger og tar 
opp tema som for eksempel årstider, kroppen min, fargene og 
eventyr. 

 Forming. Vi har enkle formingsaktiviteter som barna selv kan 
mestre. Vi har også staffeli som barna får male på. 

 Turer. Uteområdet i barnehagen er veldig fint og utfordrende for 
barna, men vi er også på turer i nærområdet. Det er fotballbane 
og skog nær barnehagen. Vi bruker biblioteket, besøker 
lekeplasser og skogsområder i nærheten. 

 Vannlek. Vi fyller vann i vasken/ renna og barna får leke med 
vann 

 Baking. Vi bruker kjøkkenet og baker boller/ rundstykker 
sammen med barna 

 Røris – et eget musikk- og bevegelsesprogram tilpasset 
aldersgruppa. Veldig populært og gøy for barn og voksne. 

 
                                 

                                                                             
             
  



 

Klær / påkledning 

Vi er mye ut i barnehagen, barna har det gøyest hvis de har klær som 
holder dem tørre og varme. I barnehagen trenger de: 
      

- Regntøy og støvler       
- Utedress                          
- Skiftetøy 
- Ull/fllece                                                 
- Innesko   

       

 
 
Måltider og matpakke 
Dere har med mat til ett måltid hver dag.  Det er fint om dere også har 
med en frukt, vi deler i biter og deler med hverandre. Barnehagen står 
for ett måltid og drikke. En dag i uka lager vi varmmat. Ta kontakt med 
oss dersom barnet har spesielle matbehov og vi finner en løsning. 
Måltidet skal gi samhold og god fellesfølelse.  
 
 
 
                                      

 
                                             
 
 
 
 
 
 
  



 
Soving  
Det vanligste er at barna sover ute i vogner i et eget soveskjul.  
Barnehagen har nok vogner, men det er lov å la barna bruke sin egen. 
Vi samarbeider med foreldre om sovetider og ellers rutiner i forbindelse 
med soving. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
                                       
 
 
Bursdager 
Vi markerer barnets bursdag med flagg og plakat ute med bilde av 
barnet.  Bursdagsbarnet feires i samling og det får krone. Vi har ispinne 
som ekstra kos etter første måltid.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
  



 
Hjemmesidene 
På www.minbarnehage.no/karussbhg finner du informasjon om 
barnehagen. Vi legger jevnlig ut bilder fra aktiviteter med barna. 
Bildene er passordbeskyttet. Dere vil få et passord ved oppstart i 
august. Månedsbrev og månedsplaner legges også ut her. Det er mulig 
å abonnere på nyheter. Da får dere en mail hver gang det er ny 
aktivitet på hjemmesiden. 
 

Planleggingsdager  
 

 Torsdag 19.oktober 

 Fredag 20.oktober 

 Tirsdag 2. januar 

  Fredag 11.mai 

 Fredag 18.mai 

 NB! Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften og 
sommerstengt uke 28,29 og 30 
 

 
Fellesaktiviteter sammen med foreldre/foresatte 

 Foreldremøte tirsdag 5.september  

 Foreldremiddag i oktober (dato kommer) 

 Nissefest onsdag 6.desember 

 Påskefrokost torsdag 22.mars 

 Sommerfest m/grilling onsdag 13.juni  
 
 
 

 

 
  



 
Fellesaktiviteter for alle barna på huset 

 
 Markere FN-dagen tirsdag 24.oktober 

 Luciadagen onsdag 13.desember 

 Nissedisco fredag 15.desember 

 Samefolkets dag tirsdag 6.februar  

 Karneval fredag 9.februar 

 17.mai-markering onsdag 16.mai 
  
 
 
 
 

     
 

  



 

Temaplan 2017-2018 

Barnehagens satsningsområder, natur og uteliv, sosial kompetanse, 
språk og språkstimulering vil i år gjenspeile arbeidet i hverdagen. Vi vil 
flette satsningsområdene naturlig inn i temaene. 

Måned  Tema  Hva vil vi gjøre? 

August Oppstart av nytt 
barnehageår   
 

Vi bruker god tid på å bli 
kjent med barnet og de 
foresatte.  Barnet skal 
også bli kjent og trygg i 
barnehagen. 

September  Kroppen min  
 
Vi følger naturens 
gang gjennom 
barnehageåret 

Vi bruker mange sanger, 
rim og regler 
Vi finner et tre i skogen 
som vi følger gjennom 
året. 

Oktober Høst 
 
 
FN dagen/ sosial 
kompetanse  

Samlinger, turer med bål, 
forming med 
naturmateriale 
Vi følger et opplegg fra 
Forut. 

November  Eventyr  
 

Vi jobber med to til tre 
kjente eventyr. Vi leker 
eventyrene både inne og 
ute. Forming med 
naturmateriale. 

Desember  Advent og jule- 
forberedelser 

Vi har adventssamlinger, 
synger julesanger og har 
andre juleaktiviteter. 

Januar Vinter  Vi lager snømann, aker 
på akebrett og boltrer 
oss i snøen.  
Samlinger og forming 
knyttet til tema.  
 

 
  



Februar Musikk og 
bevegelse 
 
 
 
 
Karneval 

Vi har samlinger med 
musikkinstrumenter, vi 
synger og beveger oss. 
Lager egne 
instrumenter. 
 
Barna kler seg ut og vi 
har felles fest på huset. 

Mars  Påskeforberedelser Vi bruker bøker, sanger 
og formingsaktiviteter. 
 

April Farger, tall og form 
 
 
 
 
 
 

Vi jobber med formene 
sirkel, firkant og trekant. 
Fargene rød, grønn, blå 
og gul. Tallene 1-3. Vi 
finner farger og former 
ute i naturen 
Mye turer og utelek. 

Mai  17.mai-
forberedelser 
 
Insekter 

Tradisjonell feiring med 
et lite tog, leker, pølser 
og is. 
Vi er mye ute, leter etter 
og studerer småkryp. 

Juni Sommeraktiviteter 
Fellesturer 

Utelek, badefest og turer 
med Salamander for de 
skal begynne der til 
høsten. 

Juli  Sommerbarnehage Stengt uke 28,29,30 

 

                     
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karuss barnehage  
Karussveien 4 
4620 Kristiansand 
Tlf: 38 11 37 60 
Rompetroll 95450024 
www.minbarnehage.no/karussbhg 
 


