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ÅRSINFORMASJON 2017 – 2018 
 
  



 

Velkommen til Salamander 

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

stillinger fordelt på 6 voksne, og 20 barn mellom 2 og 4 år. 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De voksne som jobber på Salamander: 
Anne Solbjørg Tufteland  - pedagogisk leder 100% 

Kristin Ustaheim  - pedagogisk leder  80% 

Yanina Jakobsen  - pedagogisk leder  20%  

Mette Reinertsen   - fagarbeider         100% 

Liv Åshild Tønnessen - fagarbeider           60% 

Randi Håland           - assistent            40% 

 

Karuss barnehage er partnerbarnehage med UiA. Anne Sol er 

praksislærer for barnehagelærerstudenter i perioder 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 –Smågrupper, tur og lek. Turer med Rompetroll 

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 og 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 å bestemme innholdet i leken. 

Lekegruppene er et viktig forum 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: 

biblioteket, skogen, lekeplasser 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. ”Bordskikk”, turtaking, det å lytte er noe av det vi øver mye 

på. Under måltidet trener vi også mye på språklæring, vi leser ofte 

bøker og forteller historier. Vi sitter i grupper med en fast voksen 

rundt bordet. Barna har etterhvert faste plasser. 

 

 

 

 
 
  



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soving  

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. 

 

 
 
  



 

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 er også midtpunkt 

under måltidet. Barnehagen ordner ispinner som bursdagsbarnet 

deler ut til alle. Barnet får med seg bilder fra dagen som de stolt 

kan vise hjemme.  
 

 

 

 

 
 

 
  



 

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.  

I barnehagen trenger barnet ditt:  

 Tynn ull innerst(nesten hele året) 

 En tynn og en tykk fleece genser og bukse 

 En tynn og en tykk hel utedress 

 Regntøy og støvler 

 Sko tilpasset årstiden 

 Ekstra skift skal ligge i skuffen på badet.   

Dersom barnet ditt trenger bleie skal disse også være tilgjengelig 

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

ikke er navnet blir lagt i en kurv i garderoben.   

Veldig lurt å sjekke her 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



Trim og bevegelse 

På fredagen vil vi prøve å trimme litt: det kan være 

hinderløype, dans til musikk, ringleker, trimprogrammet 

”Røris” etc.   

 

 

 

 

 

 

Visedag  
I slutten av hver måned har vi en visedag hvor barna kan ta med 

seg en ting/leke hjemmefra.  Denne tingen leker de med og viser 

stolt frem i samlingsstunden. Til vanlig ønsker vi at egne leker 

forblir hjemme- vi leker med og deler på det vi har her i 

barnehagen.  Husk å merke leken med navn! 

 

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.   

 
 
  



 

Hjemmesidene 

På www.minbarnehage.no/karussbhg finner du informasjon om 

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

Bildene er passord beskyttet. Passord, til bildene, får du av oss i 

barnehagen. Månedsbrev, sanger og månedsplaner legges også ut 

her. Det er lurt å starte abonnement på hjemmesiden.  Klikk 

abonner, registrer en mailadresse og dere får da melding på mail 

når det er ny aktivitet på hjemmesiden vår.  

 

Planleggingsdager  
19.-20. oktober 2. januar, 11. mai og 18. mai 

Barnehagen er da stengt. Julaften og nyttårsaften og  

uke 28,29 og 30 er barnehagen stengt. 

 

Datoer med foreldre 
Foreldremøte tirsdag 5. september. 

Foreldremiddag uke 43/44 

Nissefest onsdag 6. desember  

Påskefrokost torsdag 22. mars 

Sommerfest onsdag 13. juni 

 

Datoer for barna 
Markere FN- dagen 24.10 

Luciadagen onsdag 13. des. 

Nissedisco fredag 15. desember 

Samefolkets dag tirsdag 6. februar 

Karneval fredag 9. februar  

17.mai feiring onsdag 16. mai 
 
  



 

Temaplan – Natur og uteliv, språk og språkstimulering er 

satsningsområder i barnehagen 2017/2018. Dette vil vi jobbe med i 

disse temaene: 

 

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. Lærer rutiner. 

September  Farger: Gul, blå og rød Vi broker farger I samlingstunder og 

aktiviteter. Maler bilder og ser hva som 

skjer når vi blander farger. 

Oktober Høst, FN-dag, vennskap Undrer oss over forandringer i naturen, 

jobber med naturmateriale. Knytter 

gode vennskap, deler. Selger bilder vi 

lager til foreldrene. 

November Forming Vi jobber med forming 

Vi begynner å forberede til adventstida. 

Desember Jul Juleforberedelser 

Januar Eventyr og vinter Vi leser, ser og leker eventyr, 

vinteraktiviteter 

Februar Eventyr og fastelavn Vi leser, ser og dramatiserer eventyr.  

Fastelavnsfeiring og karneval- 

utkledning 

Mars Påske Turer og påskeaktiviteter 

April Tall og former Teller og lærer primærformene 

Mai Vår, Tarkus Uteliv. PLukker blomster. Ser på 

fuglene. Tarkus er med på turer. 

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  
 

 


