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Personalet på Larvene  
- Liv Hilde - pedagogisk leder 

- Mona – barne- og ungdomsarbeider  

- Iva – pedagogisk medarbeider  

- Lars Helge – Pedagogisk leder 

- Birute – vikar, inne nå når Lars Helge er i permisjon 

 
Uke og dagsrytme 

Dagsrytme: 

07.30  Barnehagen åpner 

08.00-08.30 Frokost  

09.15  Aktivitet starter 

11.00  Lunsj 

14.30  Fruktmåltid 

16.30  Barnehagen stenger 

Vi gjør oppmerksom på at dette er ca. tider. Det eneste som er hundre prosent fast er når 
barnehagen åpner og stenger og dette ber vi dere respektere. 

 



- Lag gode rutiner for levering og henting i barnehagen. Det er viktig for barna at 
dette er forutsigbart. Barn responderer godt på en autoritativ voksenstil, dette 
betyr at man har klare grenser, men også masse kjærlighet.  

- Om dere kommer under frokosten, ønsker vi at dere skal følge barnet helt inn på 

avdelingen. Frokosten varer til halv 9. Kommer barna etter dette er det fint om de 

har spist hjemme. Fint om dere gir beskjed når dere kommer om barnet deres har 

spist hjemme.  

- Ca. halv 10 starter grupper/turer ol. Fint om dere sender en melding til da om 

barnet deres ikke kommer, slik at vi slipper å vente  

- 3 måltider til dagen. Varm mat ca1 dag i uken.  Havregrøt til frokost innimellom.  

- Ved henting må dere alltid gi beskjed til en voksen at barnet blir hentet. Skal andre 

hente deres barn må vi også ha beskjed. Vi har ikke lov til å levere ut barn dersom 

vi ikke får beskjed. Ringer og sjekker. – 

- Turdag mandag  

- Formingsaktiviteter (fint om barna da har på seg klær som dere ikke er redde for 

(pga. f.eks. malingsflekker)   

- Miljøfredag, aktiviteter med fokus på miljø. (alt fra vaske leker, koste ute området, 

til resirkulering)  

- Språkgrupper   

- For oss er det viktig at barna er delaktige i alle dagens gjøremål. Vi tar de med på å 
lage mat, koste, dekke på, plante, rydde og mye mer.  

- Si alltid «hade» når vi går, det er greit at barna er leie/gråter. Om barna skulle vær 
lei seg i lang tid etter avskjed, ringer eller sender vi melding. Dere skal være trygge 
på at barna har det fint i barnehagen og at de voksne trøster og hjelper barna i 
gang med hverdagen. 

 

Trygghetssirkelen  
Trygghetssirkelen er et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov. 

Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havnen. 

Når barnet er utforskende, beveger 

det seg ut fra den trygge havnen, 

barnet er da oppe i sirkelen. 

Barnet er fremdeles avhengig 

av voksne i form av støtte, 

hjelp ved behov og glede med 

barnet. Når barnet er nede i 

sirkelen har barnet behov for 

beskyttelse, trøst, godhet og 

organisering av følelsene sine. 

 «Barnet som lampe/batteri»  



Gruppen  
Viktigheten av å jobbe i smågrupper: lese/språk  

- Når barna er i smågrupper sikres tilgang på voksenkontakt 

- Det blir en mer oversiktlig barnegruppe med mindre barn å forholde seg til.  

- Forsiktige barn kommer mer på banen og blir mer synlige.  

- lavere støynivå 

- Større mulighet for å fordype seg i aktiviteter og opplevelser 

- Mulighet for den voksne og være tett på det enkelte barnet med individuell 

oppfølging og tilrettelegging 

 

Tema 

Vi har to temaer som vi har med oss gjennom hele året. Dette er tema som vi jobber med 

ved siden av månedens tema.  

- Vennskap. Sosial kompetanse, som vente på tur, dele, gjøre gode ting med/mot 

hverandre.  

Den sosiale kompetansen er ofte en del av den uformelle læringen, og kan skje i samtale, 

gjennom lek og hverdagen generelt. 

- Årstidene som er felles for hele barnehagen. Vi følger årstidene, der vi blant annet 

prater, synger, leser om disse 

Lek 
• Vi er mye i lekegrupper. Disse kan vi sette sammen etter hva vi ønsker, eller barna kan 

velge selv. Dette kommer an på hva som er målet med lekesekvensen.  

• Det er mange elementer å trene seg på når det kommer til leken: 
- be om å få være med, videreføre, avslutte  
- rollelek, lede og bli ledet av andre både barn og voksne 
- turtaking 
- samarbeid og vennskap 

• Gjennom leken skjer den største læringen. Det er derfor viktig å øve på å bli «gode til å 
leke», trene på lekemønster og det å mestre de sosiale ferdighetene som krevers i 
samlek 

• Både barnehagen og hjemmet en viktig arena for barnas sosialisering. 

• Den sosiale kompetansen er grunnleggende for at barna i barnehagen skal kunne 
forholde seg til hverandre, og vite hva de kan forvente av hverandre.  
Eks. gjennom lek. 

• For oss er det viktig at de voksne i barnehagen er tydelig og aktive i prosessen der 
barna lærer hverandre å kjenne, og vi skal være gode rollemodeller slik at barna kan 
bygge gode relasjoner også seg imellom. Eks. invitere med i lek (barn/voksne). 

 



Praktisk info  
• Si «hei» og «hade» ved levering og henting! 

• Leker i barnehagen  

• Merk alle klær og sko 

• Pass på at barnet har alt det trenger for å være ute i barnehagen i alt slags vær. Det er 

deres ansvar å passe på at alt av tøy er i orden og at barnet har nok skift i barnehagen 

til enhver tid (gjelder også bleier).  

Det henger ark om hva som skal være på plassen.  

•  Vi ønsker helst ikke «up and go» bleier i barnehagen, pga. praktiske årsaker  

• Lag gode rutiner på å gå gjennom barnas hyller for å sjekke hva som kan være/ta med 

hjem 

- Hyllene er deres ansvar å holde ryddige 

- fin regel – får du med klær hjem, så må du ha med klær tilbake 

• Vi ringer om barna mangler klær.  

• Foreldresamtale til våren om barnets trivsel og utvikling. Gi beskjed dersom du har 

behov for en ekstra samtale 

 

Nettsiden 
• www.minbarnehage.no/emmaus 

• Må abonnere på nytt hvert år for å få mail, vi kan hjelpe med dette.  

• Her ligger månedsbrev, temaplan, ukesrytme o.l. 

• Lite/ingen informasjon vil bli gitt ut i papirform, og det er forventet at dere er 
oppdatert på nettsidens innhold. 
 

Forventninger  
• Ikke levere syke barn i barnehagen   

• Gi beskjed om barnet er syk eller har fri 

• Ha nok klær /utstyr i barnehagen til det barnet trenger (vogn, pose/teppe, klær 

etter vær, ekstratøy, bleier, dress, regntøy, støvler, sko, o.l.) 

• Møter opp på foreldremøter/foreldresamtaler/tilstelninger for foreldre  

• Gi oss informasjon om barnet som du tenker er nyttig for oss og vite.  

• Leser månedsbrev/månedsplan og holder deg oppdatert på hjemmesiden 

• Er interessert i barnets hverdag og tar deg tid til å høre hvordan barnet har 

hatt det i dag når en henter i barnehagen. 

• Nettsiden  

For å imøtekomme foreldrene sine behov må vi vite hva dere forventer av oss.  

 

 

http://www.minbarnehage.no/emmaus


Planleggingsdager  
Kommer til å henge opp en lapp i garderoben. Ligger også ute på hjemmesiden  

• Onsdag 17. august 

• Torsdag 17. november 

• Fredag 18. november 

• Mandag 2. januar 

• Tirsdag 11. april 

FAU hoved og vara   
Hoved – Tonje, mor til Olav 

Vara – Mehdi, far til William 

 

 

 

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på. Jeg (Liv Hilde) er mulig å nå på 
denne mailadressen: liv.hilde.opheim@stavanger.kommune.no 

 

 

mailto:liv.hilde.opheim@stavanger.kommune.no

