
Kalender 2022/23 

Haugtussa barnehage 

Ullandhaug-barnehagene  

Visjon 

Sammen skaper vi et godt sted å være, leke og lære 

 

Virksomhetens årsplan finner du på minbarnehage.no/ullandhaug 





Velkommen til Haugtussa barnehage 
Haugtussa barnehage åpnet i 1975. I mai  2008 kunne vi med stor glede 

flytte inn i helt nye, flotte og renoverte lokaler! 

Barnehagen ligger tett opp mot Sørmarka, med gangavstand til Madlavoll 

og Tjensvoll skole. Jernaldergården, Botanisk hage, Universitetsområdet, 

Mosvannet, Kunstmuseet og omgivelsene på Tjensvoll, regnes som vårt 

nærmiljø. Vi har gode turmuligheter i flott natur. Vi vil at omgivelsene våre 

skal være inspirerende for små og store med mange spennende kroker 

og møteplasser. Dette vil gi signaler om engasjement, omsorg, lek og læ-

ring…  

Haugtussa er en liten barnehage som er del av en stor virksomhet. Det vil 

si at vi er så heldige å være i et stort faglig barnehagemiljø og samtidig 

har vi gode muligheter til å bevare Haugtussa sitt særpreg. Alle som job-

ber her kjenner alle barna på huset og mange av foreldrene. Dette skaper 

trygghet og er med på å gi  grobunn for et godt utviklingsmiljø for barn og 

voksne.  

Her vil vi at barna skal møte levende og tilgjengelige voksne med god 

kunnskap om barns lek. Leken har en sentral plass hos oss, noe det gis 

mye tid og rom for. Hverdagen vår preges av glede og humor, og vi er 

glad og stolt over barnehagen vår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil at barna hos oss skal utvikle omsorg for hverandre og knytte venn-

skapsbånd. For å kunne være i et positivt samspill med andre mennesker 

er det viktig å forstå andre og sette ord på egne tanker, følelser og behov.  

I året som har gått har vi hatt et stort fokus på omsorg, tilknytning og rela-

sjonsbygging mellom barn-voksne og barn– barn. Dette arbeidet fortsetter 

kommende år. I tillegg skal vi arbeide enda med barns medvirkning.  

Barnehagen har 3 avdelinger: 

• Alvelandet:   0-4 års avdeling 

• Huldreheimen:  3-6 års avdeling 

• Trollheimen: 0-3 års avdeling 



august 

Vi ønsker dere alle både barn og foreldre velkommen til et nytt barne-

hageår! 

I tilvenningen bruker vi god tid til å bli kjent og bli trygge på hverandre 

og barnehagen. Noen barn er helt nye—andre får trent seg på å være 

inkluderende. Vi ønsker at barna skal få oversikt og forståelse av 

hverdagen gjennom faste daglige rutiner og gjøremål, noe som vil 

skape forutsigbarhet for barna og ikke minst dere foreldre. 

I vår barnehage er vi stolte av å kunne tilby smøremåltid, både til fro-

kost og formiddagsmat. Måltidet er et av dagens høydepunkt hvor det 

skjer mye. Vi øver inn gode vaner, spiser variert med sunn mat i fo-

kus, viktige samtaler pågår og relasjoner bygges. Vi legger vekt på å 

ta oss god tid, være lydhør for hverandre og skape en god atmosfæ-

re…! 

Vi begynner forsiktig med små daglige sangstunder. Vi samles da til 

rim, regler og små sangleker.   

Vi leker mye ute og blir kjent med barnehagens uteområde. Det kre-

ver aktive og deltagende voksne som viser, deltar og dermed lader de 

ulike kriker og kroker. Ved at vi voksne tar leken på alvor og selv del-

tar—stimulerer vi barna til videre lek. 

Ukeplaner med forskjellige aktiviteter lar vi vente med nå i oppstarten. 

”Boka mi” brukes aktivt for å knytte bånd mel-

lom hjem og barnehage. Disse bøkene fungerer 

først og fremst som et godt ”overgangsobjekt/

trøsteobjekt”, styrker selvfølelsen og identitets-

følelsen - og ender opp som små skatter for li-

vet!  

NB! husk å ta med ”Boka mi” ved oppstart!! 

Lek 

Lek er vårt hovedsatsingsområde gjennom hele året. Ved å 

legge til rette for  et stimulerende lekemiljø, gir vi barna den 

beste muligheten for god lek. 

God lek = god utvikling 
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september 

Vi fortsetter med å bruke tid på å bli kjent med hverandre 

og barnehagen. Både ”nye” og ”gamle” barn trenger å 

finne sin nye plass i gruppen, og dette kan ta tid. Foruten 

lek, og innøving av gode vaner, fortsetter vi med daglige 

sangstunder.  

Fremover vil vi ha tema «meg selv». Her bruker vi mye 

tid på å bli kjent med barna og hjelper barna å finne sin 

plass. Følelser blir en stor del av dette temaet. 
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Dagene begynner å ta form, og vår faste ukerytme er nå godt i 

gang.. Hver dag samles vi ”i ring”. Vi hilser god morgen, synger og 

snakker om hva som rører seg i gruppa—og hva som skal skje…. 

Vi fortsetter med tema: Meg selv 

På turdagen orienterer vi oss mer og mer ut i vårt spennende nær-

miljø.. Noe som innebærer turer i skog og mark med utfordrende 

underlag og nye og varierte sanseinntrykk og opplevelser. På tur i 

ulendt terreng får alle barn utfordringer på sitt nivå, dette gir barna 

gode muligheter for gode mestringsopplevelser. 

Vi introduserer barna for ulik lek med materiell som papir, leire og 

maling. Matdagen vår er også godt i gang og menyene varierer. 

Denne måneden kan vi vurdere å starte opp med varm mat en 

gang i uken.  

 

Superklubben 

Denne måneden starter Superklubben opp. Dette er klubben for 

våre ”avgangselever”. (Se egen plan for Superklubben) 

 

24. oktober FN-dagen 

I forbindelse med FN-dagen står ulikheter og solidaritet i fokus. Vi 

prater mye om Beracah barnehjem i India, ser på bilder, og noen 

får smake på indiske godsaker… .  I den forbindelse, blir det enkel 

kafe på avdelingene. 

oktober 

Våre venner på Beracah barnehjem. 
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november 
”Regn og vann… og alt går an… intet er som lek med 

vann!” Når klær og utstyr er i orden — vil regn og vind gi 

mange gode lekemuligheter, erfaringer og utfordringer. 

Det er også koselig å leke inne når det er ruskevær ute. 

Vær med regn og vind kan inspirere til kreativ lek både 

ute og inne. 

Høsten gir gode muligheter til naturopplevelser, sanking 

av naturmaterialer som f. eks kongler, blader, pinner og 

steiner. Dette kan vi bruke både til lek og formingsaktivi-

teter. 

Barna skal ha stor rolle i hverdagen sin og barns behov 

og uttrykk skal støttes og ivaretas av trygge og kompet-

ente ansatte. Denne måneden kikker vi ekstra godt etter 

for å finne ut hva barna er opptatt av. Vi setter i gang et 

prosjekt ut fra dette. 
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Nå er det snart jul, og vi gleder oss! Adventstiden skal være en spennende 

ventetid. Vi vil sammen skape en rolig atmosfære og bygge opp forvent-

ninger.  Barna vil få kjennskap til Julebudskapet og norske juletradisjoner, 

men selve julefeiringen skal foregå i de ulike hjem. (Jfr. Lov om barnehage) 

Dagene skal ha rom for lek og barna skal få erfaring med norske juleforbe-

redelser; vi vasker og pynter, lager julepynt og julegaver, synger julesang-

er,  

leser julefortellinger. Vi baker pepperkaker…. så lukter det jul. 

Adventsstund  

Hver mandag samles hele barnehagen til felles adventssamling. Vi tenner 

lys, og legger opp til en stemningsfull og positiv fellesopplevelse, hvor vi 

synger utvalgte julesanger. 

Hver avdeling vil daglig ha en liten adventssamling, hvor vi har nedtelling til 

jul og tenner lys. 

 

13. desember: Julefrokost med Luciaopptog 

Familien inviteres til en koselig førjulsfrokost sammen med oss i barneha-

gen. Superklubben vil gå i Luciaopptog og opptre med sang og dele ut lus-

sekatter. 

 

20?. desember: Nissefest 

På nissefesten kommer alle utkledd som nisser fra morgenen av. Hele bar-

nehagen samles på en avdeling og har fest og spiser nissegrøt, går rundt 

juletreet og kanskje kommer nissen. NB: mer om adventstiden kommer i 

vår  juleavis. 

desember 
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januar 

Vinteren er her og det er tid for høytlesing, eventyr og 

drama. Barna har funnet sine plasser i gruppen  - og vi 

gjenoppfrisker rutiner og gode vaner etter juleferien. Nå 

forteller og dramatiserer vi ulike eventyr, sanger, histo-

rier og opplevelser. Eventyr og drama vil stå spesielt i 

fokus helt fram til påskeforberedelsene begynner. Vi vil 

stimulere til fantasi og kreativitet ved bruk av de estetis-

ke fagene, musikk, forming og drama. Her får også 

språket optimal stimulering.  

Frost og snø kan inspirere til utforskende og motorisk 

lek. Vi aker, går på ski, lager snøballer, leker engler og 

boltrer oss i snøen. 

Vi forsker òg på vann som fryser, maler på snø, farge-

setter vann, finner spennende former til isskulptur osv. 

Bålbrenning en tidlig morgen 

Foreldresamtaler: 

Alle foreldre vil få tilbud om foreldersamtale i 

løpet av våren. Det vil blir satt av tid for foreld-

re og pedagogisk leder. Fokus vil være bar-

nets liv i barnehagen; lek og utvikling... 



man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

      1 

2 

 

Planleggingsdag 

3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

januar 2023 



februar 
Vi er fortsatt i eventyrperioden vår. Ved at vi bruker folke-

eventyr møter barna  holdningsskapende modeller. I eventyr 

skilles det klart mellom det gode og det onde, riktig og galt. 

”Den gode” i eventyret løser konflikter på den ”riktige” måten, 

og lærer barna hvordan de på en positiv måte kan takle pro-

blemer. 

Ved å bruke hele eller deler av kjente eventyr, og leke disse 

sammen med barna, gir vi dem inspirasjon og trening i å gå 

inn i ulike roller. Både barna og voksne får god trening i sam-

arbeid og det å tørre å stå fram for hverandre. 

Tradisjonen tro velger vi oss ett spesielt eventyr som hele 

barnehagen vil gå i dybden på. Dette eventyret er det vi sam-

les om i årets andre fellesopplegg en gang før påske. Even-

tyret knyttes opp til lek ute og inne, drama og formingsaktivi-

teter, sang og musikk, ord og rytme...  

I år er februar måneden for fastelavn. Dette krever forbere-

delser som skaper forventninger… 

 

Bollemandag 20. februar  

Det bakes boller, fastelavnsris pyntes, og vi leker den gamle 

ridderleken ”Katta i sekken”. 
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mars 
Fellesopplegget vårt ”Lek, drama og eventyr” er i full gang. Her 

jobbes det tverrfaglig og på tvers av grupper og personal. 

Eventyrperioden vil avsluttes med at Superklubben har ansvar 

for en spennende forestilling. 

Vi gjør klar fuglekassen vår og følger spent med på hvem som 

blir vår nye nabo. 

Påsken nærmer seg. Vi starter påskeforberedelsene i god tid, 

og holder fast på tradisjonene. Vi pynter avdelingene til påske-

frokosten, vi lager litt påskepynt og presten kommer for å fortel-

le om hvorfor vi feirer påske. 

Eggkoking 27. mars  

Dette er en fin tradisjon som er starten på våre påskeforbere-

delser. Vi koker egg ute, som for mange av oss er en ny og 

sanselig opplevelse. To små eggbåter kan smake himmelsk for 

en liten krabat sittende i ring rundt grytene…. 

Påskefrokost 31. mars  

Vi inviterer foreldre og barn til påskefrokost. 
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Nå er det vår—og den varme vinterdressen håper vi er lagt bort…?! 

Det er et klart vårtegn når vi hører barna spørrende og optimistisk 

rope:  

Jakke og sko….????! 

Turene våre kan nå både blir lengre og mer utfordrende. Vi kjenner 

hverandre godt, valgene blir dristigere, avstandene blir større, og 

terreng, steiner og trær er til for å erobres! Her får vi både nødvendi-

ge ”u-hu” og ”a-ha” opplevelser… 

I lettere klær får barna andre og kanskje nye muligheter for utfoldel-

se. Vi voksne får nå bedre anledning til å observere og gi utfordring-

er og støtte i deres videre motoriske utvikling.   

Det ulendte terrenget på Jernaldergården gir barna mange fysiske 

utfordringer og alle vil kunne oppleve å mestre noe på sitt nivå. I 

det åpne landskapet vil barna få kjenne på de ulike naturkreftene, 

som sterk vind, regn fra alle kanter og deilig solskinn. 

Innenfor gjerdene i barnehagen foregår nå våronna-  som ender 

opp i en dugnadsuke i mai måned. Vi jobber i hagen, luker, sår og 

planter, og følger spent med på alt som spirer og gror. 

 

april 

Nytt liv! 

Tjelden har tatt seg den frihet å legge egg der vi går på tur 
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mai 
Nå er det tid for å være mye ute i skog og mark og vi drar på turer 

i nærmiljøet. Tiden er inne for å løfte på steiner og grave i jorda… 

Det kryper kravler og kryr. Barna får gode muligheter til å undre 

seg og studere skrukketroll, meitemark og andre småkryp som 

krever nøyaktighet fra en nennsom liten barnehånd….  

Nå setter vi alle kluter til for å gjøre barnehagen vår enda vakrere! 

Det ryddes, plukkes søppel og tas vare på det som spirer og gror. 

Vi prøver å være ”selvforsynte”, og sår urter, setter poteter, 

gjødsler og tar vare på bærbuskene våre.  

En del av danningen blir å lære barna å vise respekt og medan-

svar for det som lever, spirer og gror… dette er en langvarig pro-

sess som krever absolutt tilstedeværende voksne. 

17.mai  

Dagen blir markert 16. mai, eller nærmeste hverdag.   

Vi kommer tilbake til dato. 

17. mai– og vårsanger står i fokus, og Superklubben forbereder 

seg til flaggborg. De eldste barna lager pannebånd til seg selv, og 

til barna på de små avdelingene.  

Vi spiser pølser og is — og går i tog sammen med nabobarneha-

gen vår i nærmiljøet vårt. HURRA! 

 

 

Markering av Grunnlovsdagen i nærmiljøet 
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Busker og trær står nå i full flor og innbyr til spennende gjemme-

leker …! Det syder nå av liv i hagen -  og regelleker som ”Ulven 

kommer….” lekes på marken.  Vi sparker fotball, hopper tau og 

tegner paradis. Viktig barnekultur holdes i hevd; de små lærer av 

de store og vi voksne må sørge for kritt, hoppetau og aktiv delta-

gelse! 

Både på tørre og våte dager leker vi med vann. Det lekes i søle-

pytter, med såpebobler og det inviteres til ”kaffeselskaper” - og på 

flotte solskinnsdager tar vi frem plaskebasseng og gjerne solpara-

soller. Skyggeplasser og innepauser fra den sterke utesolen 

(forhåpentligvis) er det de voksnes ansvar å sørge for. Sart bar-

nehud må beskyttes! 

 

 

juni 
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juli 

Sommeren bærer preg av at mange typiske inneaktiviteter 

nå flyttes ut i det fri. 

Vann, som er et element barna elsker, kan brukes langt 

mer uhemmet når vi kan ha det ute. 

Feriene avvikles og vi er færre barn og voksne på denne 

tiden. Avdelingsskillene mykes opp og rytmen blir ”mykere 

i kanten”, og vi kan lettere ta ting på sparket.  Ofte oppstår 

det spontane og spennende ukesprosjekter på denne ti-

den.  

Gøy har vi hatt det—og det satser vi også på denne som-

meren! 

GOD SOMMER! 
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