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Velkommen til Krabbe  
Krabbe er en småbarnsavdeling med plasser til 15 barn mellom 1-3 år og 

fem hele stillinger fordelt på syv ansatte. Vi gleder oss veldig til å bli 

kjent med alle nye barn og foreldre! 

 

 

Satsingsområder 
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. Se 

barnehagens årsplan for mer utfyllende informasjon. 

 

Alle barn har leketid utendørs daglig og minst en turdag i uka. Vi jobber 

for at alle barna skal bli glade i naturen og like å være ute i all slags vær. 

De skal bruke kroppen aktivt, sanse, undre, mestre, eksperimentere, 

kjenne på og oppleve årstider, vær og vind og ikke minst oppleve trygghet 

og glede. 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.  

 

På Krabbe deler vi barna så ofte som mulig i mindre grupper. Noen ganger 

deler vi etter alder og andre ganger deler vi i mindre lekegrupper. I 

gruppene har leken en sentral plass, og vi har fokus på samarbeid, 

kommunikasjon, sosial kompetanse, å bygge relasjoner og vennskap. 
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På Krabbe jobber:  

 

   
Kristin Sundt                                    Julia Andersen 

Pedagogisk leder 100%               Pedagogisk leder 100% 

 

       
Edel Irene Hansson                           Siren W. Kristiansen 

Assistent 100%                          Assistent 100% 

 

       
Dung Phan                                          Runa Gutvik 

Fagarbeider 50%                          Fagarbeider 30% 

                                      Assistent/fagarbeider 20%  
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Barnegruppa  
På Krabbe deler vi barna i to aldersinndelte grupper. 

Gruppene heter Taskekrabber og Strandkrabber. Barna er blant annet 

delt i disse gruppene når vi har temaarbeid og når vi går på tur. 

 

Taskekrabber (2016-barna): Ingrid, Benjamin, Nicklas, Magne, Nora, 

Milian, Magnus, Johanne, Julie Renata.  

Strandkrabber (2017-barna): Johannes, Mari, Thomas, Frei og Åse og 

Sigurd. 

 

 

 

        
 

Ukerytmen for Krabbe 

Mandag Lekedag/personalet har møter på huset 

Tirsdag Tirsdag er turdag. Vi går ofte på tur i to grupper, 

enten i nærmiljøet eller til Bragdøya. 

Onsdag Gruppedag/temaarbeid 

Torsdag Temaarbeid 

Fredag Mini-Røris/fellessamling på formiddagen. Utetid 

etter soving. 
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Dagsrytmen 
Kl. 7.00 Barnehagen åpner.  

Kl. 7.00  Frokost 

Kl. 8.30 Vi leker inne eller kler oss for å gå ut 

Kl. 9.30   Grupper/Temaarbeid/Utelek 

Vi følger barnas 

rytme, men 

hendelsene skjer i 

denne rekkefølgen 

og ofte rundt 

samme tidspunkt. 

Måltid (ca. 10.30) 

Bleieskift 

Soving. Utelek for de som ikke sover. 

Brødmåltid og frukt (ca. 13.45) 

Bleieskift 

Lek inne eller ute. 

Kl. 17.00 Barnehagen stenger. 

Hverdagsaktiviteter på Krabbe 
Turer: Vi går på turer i nærmiljøet, f. eks til Auglandsbukta, Pers have, 

biblioteket, Storenes og Kjosdalen. I Skårungen barnehage er vi så 

heldige å ha Bragdøya til disposisjon. Vi ønsker at barna skal ha positive 

opplevelser med det å kjøre båt, og med å være på øya. Derfor tar vi 

værforbehold, og drar ikke ut på øya før alle barna er trygge på å være i 

barnehagen. Dere foreldre får eget infobrev om Bragdøya. De eldste 

barna begynner å dra til Bragdøya tidligst fra høsten av, mens de yngste 

drar ut tidligst på våren. 

Samling: Gjennom samlingsstund får barna anledning til å få gode 

fellesopplevelser. Vi ønsker å ha samling hver dag, enten på formiddagen 

eller etter 2. måltid (på formiddagen dersom vi er ute på ettermiddagen 

og motsatt). I samlingsstund synger vi sanger, leker med rim og regler, 

forteller eventyr, snakker om månedens tema, spiller musikkinstrumenter, 

bruker lerretet osv.  

Forming: Vi prøver å legge til rette for formingsaktiviteter der barna 

selv kan mestre og få kjennskap til ulike materialer.  

Soving: Barna som sover har med egen vogn og sover ute i vognskjulet. Vi 

samarbeider med dere foreldre i forhold til hvor lenge og når på dagen 

barna sover.  

Mini-Røris: Røris er et svensk program med morsomme bevegelser til 

musikk. Alle barna kan delta på sine premisser, også de aller minste. 
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Klær/påkledning 
Vi er mye ute i barnehagen og barna har 

størst glede av å være ute hvis de har 

klær som holder dem tørre og varme. I 

barnehagen trenger barna regntøy med 

strikk under, støvler og dresser som tåler 

vann. Det beste for å holde varmen er ull 

og barna bør ha ull innerst på kroppen både høst, vinter og vår. I 

garderoben på avdelinga henger en plakat som forteller hva vi tenker 

barnet trenger av klær i forhold til årstiden. 

 
Skiftetøy må dere som foreldre sørge for at det er nok av i boksene på 

barnas egen plass. Det skal alltid være minst ett skift i boksen, men husk 

på at små barn lett blir våte så flere skift kan være greit å ha. 

 

Gode klær skaper gode opplevelser 
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Måltider og matpakker 
Vi har fokus på sunt kosthold i barnehagen. Barnehagen serverer ett 

måltid hver dag. Dette er som regel brød eller knekkebrød med pålegg, 

havregrøt, yoghurt med havregryn eller ostesmørbrød. Hver fredag 

serveres det varmmat (middag) til ett måltid. 

Barna skal ha med en matpakke hver dag, og de bør ha med seg tre frukt i 

uka. Frukten deler vi opp til et felles fruktfat til ett av måltidene. Alle 

barna må også ha med en egen vannflaske som de kan ha i barnehagen, 

denne bør tas med hjem og vaskes hver dag.  

 

Dersom barna skal spise frokost i barnehagen bør de ha med seg ekstra 

mat, aller helst i en egen matboks. Dersom barna leveres tidlig, er det 

felles frokost på kjøkkenet sammen med de andre avdelingene, før vi går 

inn på Krabbe, ca. 07.30.  

 

Vi ønsker at måltidene skal være preget av ro og fellesskap, med rom for 

samtale – og av og til høytlesing.  

 

Bursdager – Barnet i fokus 
Alle barnas bursdager blir feiret i barnehagen. Vi feirer 

barnet med flagg, plakat på døren, krone og bursdagsamling. I 

samlingen får barnet sitte på bursdagstolen, vi synger 

bursdagsang og skyter opp «raketter» som barnet får velge farge på. 

Bursdagsbarnet er i fokus hele dagen og får en egen tallerken med frukt 

til ett av måltidene. Barnet får til slutt med seg hjem en 

«bursdagsplakat» med bilder fra dagen. 

 

Treffpunkt med Bragdøya og Makrell 
På våren vil Krabbe ha treffpunkter med Bragdøya og Makrell for de 

barna som skal bytte avdeling etter sommerferien. Her skal de bli kjent 

med voksne og barn på deres nye avdelinger. 
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Barns medvirkning – det medvirkende barnet 

På en småbarnsavdeling er det viktig å ha kunnskap om og fokus på det 

medvirkende barnet. Vi har to ulike perspektiv på barns medvirkning. Den 

ene delen er barns medvirkning i barnehagens daglige drift. Den andre 

delen er barns medvirkning i forhold til temaarbeid på avdelingen. 

 

Barns medvirkning i barnehagens drift handler om å lytte til hvordan 

barnet ønsker å ha sin hverdag. Det å forstå at barnet eksempelvis ønsker 

at en spesiell ansatt skifter bleie den dagen, er viktig i dette arbeidet. Vi 

vil at barna skal være med på å forme sin egen hverdag og rutinene som 

gjelder på avdelingen. For eksempel barnets egen dagsrytme i forhold til 

soving, hviling og måltider.  

 

Barns medvirkning i forhold til temaarbeid handler om å observere og 

undersøke hva som er barnas interesser. Vi griper fatt i det vi 

observerer, og vi jobber utfra det. Det påvirker vår måte og jobbe på og 

det påvirker temaene vi jobber med.  
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Nærhet og trygghet 

Vi er opptatt av at barn skal oppleve nærhet og trygghet i barnehagen. 

Dette skal gjenspeile vår daglige drift og samværet med barna. Vi vil ha 

stort fokus på tilstedeværende voksne og selvstendige barn. 

 

Tilstedeværende voksne innebærer å 

lytte, forstå, respektere, delta og 

motivere. Det er viktig at de voksne 

gir barna nærhet og trygghet i alle 

situasjoner og aktiviteter gjennom 

dagen, i alt fra lek til bleieskift og 

legging. 

 

For at barna skal bli selvstendige, må de få lov til å prøve, utforske og 

feile, igjen og igjen – slik at de til slutt mestrer. De voksne skal støtte, 

oppmuntre og veilede underveis. 
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Hjemmesiden 
På www.minbarnehage.no/skarungenbhg finner dere info om barnehagen. 

Her legger vi ut artikler med bilder fra turer og aktiviteter samt 

månedsbrev og månedsplaner. Bildene i artiklene er passordbeskyttet. 

Passordet får dere på høsten/ved oppstart. Abonner gjerne på siden, så 

får dere mail når det blir lagt ut ny info og artikler. 

 

Planleggingsdager  
18. oktober torsdag 

19. oktober fredag 

2. januar onsdag 

23. april tirsdag 

31. mai  fredag 

 

Viktige datoer 
Arrangementer med foreldre: 
Foreldremøte  29. august   onsdag 

FN-dag/Rajshahiaksjon 24. oktober               onsdag 

Nissefest  13. desember  torsdag 

Påskefrokost  12. april     fredag 

Sommerfest  11. juni   tirsdag 

 

Arrangementer for barna: 
Julebord for barna 7. desember  fredag 

Samefolkets dag 6. februar  onsdag 

Karneval  1. mars   fredag 

17. mai-markering på Bragdøya 16. mai  torsdag 

 

Barnehagen er stengt: 
Julaften 

Nyttårsaften 

Uke 28, 29, 30 
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Temaplan 2018-2019 (Med forbehold om endringer) 

Måned Tema Hva vil vi gjøre? 
August Oppstart av nytt 

barnehageår, bli 

kjent 

 

 

Vi bruker god tid på å bli godt kjent med barna, dere 

foresatte og med hverandre. Barna skal bli trygge i 

barnehagen og godt kjent med avdelinga. Nærhet og 

trygghet står i fokus denne måneden. Vi leker på gulvet 

sammen, og deler oss inn i mindre grupper. 

September  

 

 

Oktober 

Vennskap 

 

 

Rajshahi-aksjon 

Når barna har blitt godt kjent og trygge, begynner vi å 

jobbe med vennskap som tema. Vi deler i mindre grupper. 

 

Rajshahi er Kristiansand sin vennskapsby i Bangladesh. På 

FN-dagen den 24. oktober har vi aksjonsdag i barnehagen til 

inntekt for en rekke prosjekter, under slagordet «Venner 

deler». I oktober jobber vi med opplegg knyttet til Rajshahi, 

der stikkord er mangfold, vennskap og solidaritet.  

November Kunst, kultur og 

kreativitet 

Barna erfarer ulike kunstformer, musikk, drama og forming 

Desember  Advent/jul 

 

Vinter 

Vi har adventsamlinger der vi synger julesanger og trekker 

julekalender. Vi har formingsaktiviteter og baker julekaker. 

Vi går på julegudstjeneste og gleder oss til julebord og 

nissefest.  I adventstiden koser vi oss litt ekstra! 

Dersom snø: Vi boltrer oss, aker og lager snømenn. 

Januar & 

Februar 

  

Eventyr 

 

Karneval 

Vi jobber med eventyret om De tre bukkene bruse. 

 

På karneval kler alle seg ut, og vi har fest på huset sammen 

med de andre avdelingene. 

Mars 

 

Vår Vi utforsker hvilke endringer som skjer i naturen om våren. 

April 

 

Påskeforberedelser Det blir formingsaktiviteter, vi synger påskesanger, 

har samlinger og går på påskevandring. Vi pynter 

avdelinga til påskefrokost. 

Mai 17. mai-

forberedelser  

 

I mai er vi mye ute. Vi synger 17.mai-sanger og forbereder 

oss til feiring på Bragdøya 16. mai. Dagen feires med tog, 

flagg, aktiviteter/leker og is.  

Juni  Sommeraktiviteter Vi går lengre turer i barnehagens nærområde, vi har vannlek 

i barnehagen og plukker blomster. Vi går turer til stranda 

for å utforske livet i fjæra, vasse i sjøen og fiske krabber.  

Juli Sommerbarnehage Barnehagen er stengt i uke 28,29 og 30. 
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Skårungen barnehage  

Vågsbygdveien 63 

4622 Kristiansand S  

 

Telefon: 38 11 37 20 

Krabbe mobil: 464 23 404 

 

www.minbarnehage.no/skarungenbhg 


