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Velkommen til Makrell 

Makrell er en avdeling med 17 barn fra 2-5 år.  
Årsinformasjonen viser hva Makrell skal jobbe med det neste barnehageåret, samt en del 
informasjon som vi tror er nyttig for dere foreldre. Hver måned lager vi månedsbrev og 
månedsplan som blir lagt ut på barnehagens hjemmesider. I månedsplanen og 
månedsbrevet vil det komme tydelig frem hva vi skal gjøre i den måneden og hvorfor. 
 
I Karuss og Skårungen barnehage er natur og uteliv en viktig ramme for det daglige 
innholdet og pedagogiske praksis. I tråd med verdigrunnlaget for 
Kristiansandsbarnehagen og Rammeplanen ønsker vi dette barnehageåret å ha et 
spesielt fokus på inkludering og et trygt og godt barnehagemiljø. Se barnehagens 
årsplan for mer utfyllende informasjon. 
 
På avdelingen oppmuntrer vi barna til å prøve selv. Og hvis de ikke får det til, øver vi på 
og spør om hjelp. Vi øver på å hjelpe hverandre, både barn og voksne. 

 
På Makrell jobber: 

   
Pedagogene Randi (30%), Benedikte (20%) og Veronica (100%),  
fagarbeider Emine (100%) og assistent Elin (50%)                                                            
 
  



 
Barnegruppa 
Barnegruppa dette barnehageåret:  
Barn født i 16: 2 jenter og 2 gutter 
Barn født i 17: 1 jente og 3 gutter 
Barn født i 18: 3 jenter og 4 gutter 
Barn født i 19: 1 jente 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ukerytmen 

Mandag Leke/møtedag 

Tirsdag Gruppedag 

Onsdag Turdag til Bragdøya 

Torsdag Tur 

Fredag Aktivitetsdag på avdelingen 

 
Dagsrytmen 

07:00 Barnehagen åpner 

07.00 – 09.30: Frokost (til 0830) og frilek 

09.30 – 14.00: 
              10.30: 
 
              13.30: 

Grupper/Tur/Opplegg 

1. måltid 

Utetid 

2. måltid 

14.00 – 17.00: Frilek inne eller ute 

17:00 Barnehagen stenger 

Onsdager møtes vi ute! Vi er ute på morgenen sammen med Bragdøya avdelingen. 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IKT 
Rammeplanen for barnehagen, 2017, sier at barnehagens digitale praksis skal bidra til 
barns lek, kreativitet og læring. Hos oss på Makrell bruker vi kamera til å ta bilder, både 
de voksne og barna. Vi bruker iPad til å lage samlingsstunder, og vi lager film, både med 
barna og med animasjon. Barna er med på prosessen, 
og vi viser det til foreldrene. 
 
Vi legger vekt på at IKT er et supplement til det andre 
vi jobber med på avdelingen, og at barna får et 
allsidig læringsmiljø her hos oss.  
 
  



 
 
Samlingsstund 

Hver dag har vi samlingsstund med aktuelle temaer. Det er ulike måter å ha 
samlingsstund på. Det kan være å lese ei bok, å synge sanger, ha en lek eller en aktivitet. 
Vi bruker IKT i samlingen, både styrt av en voksen alene og sammen med barna. Vi har 
f.eks. samlinger på lerret via iPad, og samlinger med sangkort som barna får lov til å 
trekke selv. Vi starter alltid med samme sang, for å markere at samlingen har begynt.  
 
Mål for samlingsstundene er å gi barna en god felles opplevelse, ulike erfaringer, 
læringsmuligheter og få et felles samlingspunkt i løpet av dagen!  

 
 

Natur og uteliv 

Vi legger opp til minst to turdager i uka. På turdagene vil vi ha et stort fokus på å bruke 
naturen i leken og å lære om hva som omgir oss på de forskjellige stedene vi går til. Den 
ene turen er til Bragdøya og den andre til plasser i nærmiljøet rundt barnehagen. Det er 
viktig at barna er godt kledd til riktig vær, slik at turopplevelsen blir god. 
 
Onsdag er vi på Bragdøya. Vi drar fra barnehagen kl. 9.00, og barna må være i 
barnehagen innen kl. 08:30. Foreldrene må selv kle barna denne dagen for å være ute. 
På onsdager må barna ha med seg redningsvest, sekk og to matpakker. På Bragdøya skal 
alle barna gå med egen sekk. Denne sekken skal være pakket med en tykk genser, votter, 
nistepakke og vannflaske. Sekken må være ferdig pakket når barna kommer i 
barnehagen. På Bragdøya blir barna ofte ekstra sultne, så nistepakken bør være ekstra 
stor disse dagene. Vi tenner bål i bålsesongen. 
 
Torsdag har vi turdag til nærmiljøet. Vi går fra barnehagen kl. 9.30.  På torsdagene går vi 
på turer til Kjosdalen, Skyllingsheia, Idrettsplassen og andre steder som ligger i grei 
avstand til barnehagen. Noen ganger vil vi gå sammen til en fast base og deretter dele 
oss i mindre grupper på turen. I bålsesongen vil vi blant annet lage varmmat på bålet 
 
  



 
Bursdager- barnet i fokus! 

Når barna har bursdag henger vi opp flagg ved 
inngangen, samt en bursdagsplakat på døra. Vi 
lager krone og har bursdagssamling med 
bursdagskappe, barnets valg av bursdagssang 
og «raketter». Barnet får være i sentrum hele 
dagen, og får hjelpe til med diverse gjøremål, 
eks. fruktsjef.  Barnet får med seg hjem en 
plakat med bilder. Til måltidet spiser vi 
ostesmørbrød.  

 
 

 
Gruppedag 

Vi deler oss i grupper hver tirsdag. I gruppene vil vi være opptatt av aktiviteter som 
gjenspeiler teamet for perioden. Det vil også være et sted der vi stimulerer språk og 
begreper på en aktiv og spennende måte. Vi aldersdeler gruppene så lenge det la seg 
gjøre! 
 
 
 

Språkmiljøet på Makrell 
Personalet på Makrell arbeider aktivt for å videreutvikle språkmiljøet. Dette innebærer 
blant annet at de voksne tilrettelegger for gode samtaler, høytlesning, lek og sang. 
Gjennom felles opplevelser opplever barna tilhørighet, noe som igjen bidrar til et aktivt 
og engasjerende språkmiljø. Det er av avgjørende betydning med voksne som støttende 
stillas og aktive samtalepartnere. 
 
   
 
 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Vår oppmerksomhet er derfor rettet 
mot tilstedeværende voksne og selvstendige barn. 
 
Tilstedeværende voksne innebærer å lytte, forstå, respektere, delta, motivere, støtte og 
så uendelig mye mer. Da er det viktig at de voksne gir barna nærhet og trygghet i alt fra 
lek til måltid til påkledning osv. Tilstedeværende voksne er voksne som ser barna for 
akkurat den de er. 
 
Selvstendige barn innebærer barn som opplever mestring, som blir møtt, forstått, lyttet 
til, respektert og støttet opp om akkurat sånn som de er. At de får lov til å prøve seg, at 
de får bruke tid på å mestre, at de får lov til å utforske, at det er rom for individet og så 
masse, masse mer! Barn som får lov til å erfare og å prøve seg, lærer raskt hvordan de 
skal mestre.  
 
  



 
Måltider og matpakker 
I barnehagen har vi to måltider hver dag. Det ene måltidet er barnas egne nister, og det 
andre måltidet tilbereder barnehagen. Barna som spiser medbrakt frokost i barnehagen, 
er hjertelig velkommen til det frem til klokken 8.30. 
Måltidene skal være en situasjon hvor gode samtaler, selvstendighet, å hjelpe hverandre 
og å se hverandres behov, står i sentrum - for eksempel å sende melken til hverandre.  

Vi er opptatt av å redusere matsvinn. Vi snakker 
mye om å spise opp maten slik at vi slipper å kaste 
maten, samt ha små porsjoner.  
 
I perioden 15. september – 15. april har vi bål på 
tur, og da varmer vi gjerne nista på bålet, samt at 
vi noen ganger også lager mat på bålet.  
 
Alle barna har med seg egen frukt/grønnsak hver 
dag. Denne ligger i sekken eller i matboksen og vi 

finner den frem til måltid.   
 
På onsdager må alle barna ha med seg to nistepakker, en i sekken og en i kjøleskapet. 
 
 
 
 
 

Klær / påkledning 
ULL ER GULL! 
I kassene på plassene i garderoben skal det alltid ligge ett sett med skiftetøy og klær 
barna trenger for sesongen. Eks: truse, stillongs, sokker, bukse, t-skjorte, genser, 
ullsokker, ull/fleece genser og ull/fleece bukse i kalde perioder.  Regntøy og støvler skal 
alltid være i barnehagen. Dress og vintersko må være i barnehagen fra høsten til våren. 
Klærne må navnes slik at vi har mulighet til å vite hva som tilhører hvem. Det er viktig at 
alle barna har nok og riktig tøy i forhold til årstidene, da vi er mye ute og gjerne på tur 
hele dagen. 
  



 
Aktiviteter på Makrell  
 
Tarkus 
Tarkus er et trafikkopplæringsopplegg fra Trygg trafikk.  Vi har  
Tarkussamlinger der vi snakker om trafikk, ferdsel langs vei og hva som  
er viktig i trafikken. Tarkus er ei hånddukke som vil være med avdelingen på  
turer samt i samlinger.  

 
Henry – førstehjelp for barnehagebarn 
Henry er en dukke og et førstehjelpsopplegg fra Røde Kors. 
Opplegget skal øke bevisstheten om førstehjelp hos både 
barn og voksne. Fokuset er med-menneskelighet og 
hjelpevilje. Vi har samlinger der vi snakker om det å skade 
seg, behandling og hva de andre barna kan gjøre når noen har skadet seg 
  

Røris 
Røris er et bevegelsprogram som er lystbetont og bygger på et konsept der musikk 
inspirerer til bevegelse. Røris har vi hatt i Skårungen barnehage lenge, og vi ser at barna 
er aktive deltakere og at det er en økt som er preget av latter og samhold. I tillegg til at vi 
bruker Røris på fredager og ute i barnehagen, vil vi bruke Røris også på turdagene og da 
spesielt de turdagene det er litt kaldt. 
 

Rajshahi 
Hvert tredje år arrangerer alle skoler og barnehager i Kristiansand en aksjon til inntekt 
for ulike prosjekter for utvikling og næring i Kristiansands vennskapsby i Bangladesh – 
Rajshahi. I 2021 er det igjen tid for å rette fokuset mot solidaritet og vennskapet med 
folket i Rajshahi. Vi får lære om gleder og utfordringer, likheter og forskjeller. Vi arbeider 
mot en aksjon i forbindelsen med FN-dagen 24. oktober.  
 
 

 
 
 
  



 

 
Viktige datoer  
Planleggingsdager: 
Barnehagen er stengt disse dagene. 
27. august  - fredag 
22. oktober  - fredag 
3. januar -mandag  
19. april  -tirsdag 
27. mai  -fredag 
Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften, som i år faller på fredager, 
og sommerstengt uke 28, 29 og 30. 
 
Arrangementer med foreldre: 
Foreldremøte:   tirsdag 24. august 
FN-dagen/Rajshahi:  onsdag 20. oktober 
Nisse-/Luciafest:   mandag 13. desember 
Påskefrokost:   fredag 8. april 
Sommerfest:  onsdag 8. juni 
 
Arrangementer for barna: 
Fotografering:   torsdag 2. september 
Julebord for barna:  fredag 10. desember 
Samefolkets dag:  mandag 7. februar 
Karneval:  fredag 18. februar (fastelavn 27.02)  
17. mai markering på Bragdøya: mandag 16. mai 

 
Hjemmesidene 
På www.minbarnehage.no/skarungenbhg finner du info om barnehagen. Vi legger ut 
bilder fra turer og aktiviteter samt månedsbrev og månedsplaner. Bildene er passord 
beskyttet. Det nye passordet kommer ut til alle foreldre i løpet av august. 
 
Det er mulig å abonnere på nyheter fra avdelingen/avdelinger og foreldresamarbeid og 
lignende. Klikk abonner, registrer en mailadresse, så får dere melding på e-post når det 
er ny aktivitet på hjemmesiden vår.  
 
  



 
Temaplan 2020-2021 
 
Inkludering og et trygt og godt barnehagemiljø er hovedsatsningsområdet i 
barnehagen 2020-2021. Dette vil vi jobbe med gjennom disse temaene: 

 
Måned  Tema  Hva vil vi gjøre? 

August-
november 

Verdensrommet Hvordan ser verdensrommet ut? Hva heter 
solsystemet vårt? Er det liv noen andre 
steder enn på jorden? Finnes marsboere? 
Dette skal vi finne ut sammen.  

September  
 

Brannvern Vi legger vekt på brann, brannvern.       
Bjørnis skal lære oss om brannvern. 

Oktober Rajshahi 
FN-dagen 24. 
oktober 

I forbindelse med årets FN-dag, vil vi ha 
fokus på et opplegg fra Rajshahi aksjonen. 

November  Kunst, kultur og 
kreativitet 

Barna erfarer ulike kunstformer, musikk, 
drama og forming. 

Desember  Jul Vi skaper forventninger og hyggelig 
adventstid med adventsamlinger, baking, 
kirkebesøk, julebord og nissefest. Vi skal 
ha tid og ro til å være sammen i 
adventstiden. 

Januar 
Februar 

Vinter/Sanser Vi bruker vinteren. Er det snø, aker vi og 
bygger i snøen. Vi kommer også til å ha 
søkelys på sansene våre i disse månedene.  

Mars  
April 
Mai  

Meitemark og 
småkryp 

Vi fordyper oss i meitemark. Meitemarken 
er en leddorm som barna kjenner til, og vi 
vil lære litt mer om den 

Påske Lære om hvorfor vi feirer påske.  
Påskevandring ved Vågsbygd kirke. Synger 
påskesanger og lage påske pynt.  

17.mai  Hvorfor feirer vi 17. mai? Feiring på 
Bragdøya i forkant 

Juni Sommer Vi fisker krabber, vasser og nyter 
sommeren.  

 
  



 
 

 
 
 
 
 
Skårungen barnehage  
Vågsbygdveien 63 
4622 Kristiansand  
 
Mobil 464 23 403 (direkte til Makrell)  
eller 381 13 720 
 
www.minbarnehage.no/skarungenbhg 
 
 

http://www.minbarnehage.no/skarungenbhg

