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 Barnehagen jobber etter Rammeplanen som kom 

ny 2017, den kan dere finne på udir.no og 

barnehagens hjemmeside. 

 Barnehagen har også en egen årsplan som ligger 

på barnehagens hjemmeside. 

 På hjemmesiden finner dere også månedsplaner, 

rapporter, bilder,  informasjon om arrangmenter, 

tradisjoner og viktige datoer! Så jeg håper alle 

abonnerer på hjemmesiden (forsiden og 

eple/blomst + eventuelle andre avdelinger). 

 Barnehagen works after something called: 

Rammeplanen, you can find it at udir.no.

 Barnehagen has a homepage, you can find all 

the plans there and information you might need. I 

will also use the homepage for posting pictures, 

information and scheduals. 



Eplehagen & 

Blomsterenga 
2020-2021

 Barnegruppen i år er 11 barn eple og 7 på blomst.

 Barna er fordelt  i alderen 1 og 3år

 6 voksne (Siri, Aissato, Renate, Monica, Lene og Gro 

Hilde)



Tilvenning 

 6 nye barn på avdelingene, og ny personalgruppe. 

 Brukt tid på å bli kjent med rytmer og rutiner. Er en 
stor overgang å begynne i barnehage, nye voksne, 

barn og sted. Noen har gjerne aldri vært i en 

barnehage før☺

 Barnegruppen har falt mer til ro, alle har ting de liker 

å leke med og voksne de finner trygghet hos. 

 6 new children this year and new staff. 

 Spent time getting to know eachother, rutines and 

plans. A big transition starting in «barnehage», new

adults, children and place. 

 The group has settled down, everybody has things

they like to do, play with and adults they feel safe 

with. 



Trygghetssirkelen.

Viktig for oss at barna fikk tid
til å finne en voksen de følte 

trygghet hos. Det å ha noen 

å finne trøst hos om ting 

skulle føles litt utrygge, eller 

bare rett og slett fordi en 
trenger litt «lading» er viktig. 

Circle of security. 

Important for us that the
children get time to find

adults that they feel secure

with. So that we can

comfort them if they need it, 

if they feel insecure or if they
just need someone to sit

with, «like a safe haven»



Informasjon

For tiden bruker vi ikke tavlene i 
garderobene, men vi er jo en utømmelig 
kilde av informasjon så bare spør…

Ellers henger det lapper i garderoben 
om det skulle være noe ekstra, og vi vil 
formidle ved henting eller levering om 
det er noe spesielt. 

Hjemmesiden (mye viktig info kommer 
her)



Corona
Viktig at dere holder dere 

oppdatert på hva som

skjer og hva som er 
retningslinjene. Dette er en 

krevende tid for alle. 

Men vi setter stor pris på at:

Dere vasker hendene på barna 
når de kommer t il barnehagen.

Matbokser ut av sekker og legges 
i boksen.

Ta med alt  av yttertøy hjem på 
fredagene. 

Hvis flere foreldre i garderoben på 

samme t id setter vi pris på at dere 
begrenser t iden.  

 Send sms ved sykdom eller fridag 

 Minner om ved oppkast/diare at barnet skal 
være hjemme 48 timer etter siste bleie/oppkast 

 En feberfri dag hjemme 

 Gi oss informasjon om det skulle være spesielle 
ting som kan påvirke dagen, for eksempel lite 
søvn, tenner på vei eller andre ting

 Send sms to let us know if the child is sick or 
taking a day off

 Reminder: with diarea or womit, the child should
stay home 48 h after last nappy/womit. 

 One feverfree day at home after fever.

 Give us information if there is spesial things that
can effect the day, sleept badly, teething or 
other things. 



Årets 

«ukeplan»
Alt er selvsagt litt fleksibelt, 
endringer kan forekomme. 

Mandag – turdag

 Tirsdag  – gym /fysisk aktivitet  

Onsdag – opplegg for de eldste 

 Fredag – minirøris på avdelingen

Monday – Walk/hike

 Tuesday –gym/fysical activity

Wednsday «theme for the oldest»

 Friday – «minirøris»



Dagsrytme / dayplan

 7.30 – barnehagen åpner

(flott om vi får beskjed dersom

barnet ikke har spist frokost hjemme)

 10.00 – innelek på avdelingen

 10 – 11 (11.30) – utelek/ tur

 11.30 – samling med månedens 
tema og sang 

 11.30 – Lunsj

 12 – sovetid

 14.30 – fruktmåltid

 15.00 – lek inne/ute

 16.30 – Barnehagen stenger

 7.30 – Barnehagen opens

(let us know if the children haven`t eaten)

 10.00 – playtime

 10 – 11 (11.30) – we go outside

 11.30 – «samling» with theme and songs
of the month

 11.30 – Lunsj

 12 – nap time

 14.30 – fruitmeal

 15.00 – playtime inside or outside in the
spring/summer

 16.30 – Barnehagen closes



Familielek

 Utrolig populært for tiden. 

Barna kler seg ut, bytter 

bleier, lager mat, leverer 

barn i barnehagen og går 

på jobb! Veldig masse fin 
lek og kjempegøy!

 Vi har kjøpt bleier, sydd 
gardiner, skjørt og vesker, 

alt er tilrettelagt for kjekk 

lek.

 Tom emballasje er vi veldig 

glade i, så det tar vi imot 

med takk!



Lekens 

egenverdi

Playing has a 
value of it’s

own. 

 Lek er lyst betont, gøy, fellesskap, inkludering, 
glede, humor.

 Mye læring i lek, barn lærer utrolig mye i 
samspill med andre barn. 

 Gi rom for lek og videreutvikling av leken 

 Playing is something the children want
to/choose to do, it is fun, community, including, 
joy, humor. 

 There is learning in playing, children learn alot
in interaction with other children

 Give space for playtime and give room for the
possibility for developement. 





Utelek
 Vi har et kjempekjekt

uteareal her i barnehagen
som byr på en masse 
utfordringer for disse små. 

 Ulendt terreng, bakker, 
spennende lekeapparat og
en masse barn. 

 We have a great outdoor 
playground here in 
Vågedalen, with a lot of 
challenges for this age 
group. Small hills, exciting 
playground equipment and 
a lot of children. 









Turer i nærmiljøet
Se høstfargene, løpe i løvet og samle blader til et lite høst prosjekt. 







Samlingsstund

Vi snakker alltid om hvem som er her, hva 
vi har lekt med ute og hva som skal skje 
etterpå. Synger sanger, rim og regler eller 
leser bøker. 

Det handler om fellesskap, felles fokus, 
glede og humor. 

We always talk about who`s here today, 
what we have been doing outside and 
what we are doing afterwords or later the 
week. We sing, childrens rimes, or read 
books. It is about community, joint focus, joy 
and humor. 



Sovetid/sleeping

time

 Barna sove ute i vognene sine, 
det fungerer veldig bra og stort 
sett sover alle veldig godt. 

 De er skjermet for vær, vind og 
barn som leker.

 Viktig at dere jevnlig sjekker; hjul, 
poser og seler. Utstyr etter årstid. 

 The children sleep outside in their
prams, they usually sleep really
good and are protected from 
vind and weather.

 Improtant that you reguarly
check: wheels, sleeping bags 
and harnesses.  



Tradisjoner
Til vanlig har barnehagen en masse ulike tradisjoner, 

dessverre vil nok en god del av dem utgå dette året. 

 Torsdag og høstfest 

 FN-kafe

 Adventssamlinger

 Nissefest

 Vinterhygge

 Karneval 

 Påskelunsj og påskesamling 

 Vårfest

 Aktivitetsdag


