
 

Velkommen til Gosen 

barnehage  

Gosen barnehage er en kommunal barnehage som 

ligger på Gosen. Barnehagen er opprinnelig fra 1973 

men ble oppusset i 2010. Barnehagen ligger rundt 

naturskjønne omgivelser med gåavstand til Jernalder-

gården, Gosenskogen, Den økologiske gård, Den 

botaniske hage og Ullandhaugtårnet. Vi har gode 

naturmuligheter i flott natur som regnes som vårt 

nærmiljø.  

 

Barna skal i samarbeid med foresatte legge til rette for 

at barna får en trygg og god start i barnehagen. I 

Gosen har vi fokus på å ha stabile, forutsigbare, varme 

og grensesettende voksne. Vi tilpasser rutiner og 

organiserer tid og rom slik at barnet får tid til å bli 

kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet 

og til andre barn på avdelingen. Vi vil ha tett 

oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve 

tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.  

Gosen er en liten barnehage som er en del av en større 

virksomhet: Ullandhaug-barnehagene. Vi er heldige som får være i et stort faglig barnehagemiljø, 

samtidig som vi får mulighet til å bevare Gosens særpreg. Se årsplan for ullandhaug-barnehagene: 

Foreløpig utkast 1805 (minbarnehage.no).  

 

Visjon Ullandhaug-barnehagene:  

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

 

 

 

Barnehagens åpningstider: Barnehagen åpner 07:30 til 16:30  

Barnehagen har 4 avdelinger:  

Kvisten: 0-3 års avdeling  

Hulen: 0-3 års avdeling  

Engen: 3-6 års avdeling  

Reiret: 3-6 års avdeling 

https://www.minbarnehage.no/DynamicContent/Documents/795-ullandhaug-%C3%85rsplan-2021-2022-(1)-3327dfb1-7ca6.pdf


 

 

Gosens arbeidsmetoder  

Trygg tilknytning 

Relasjonsbygging, nærhet, omsorg og trøst 

Autoritativ voksenstil 

Trygghetsirkelen (se modell, circle of security) 

Kommunikasjon og språk 

Tilknytningskontakt 

Arbeid i små grupper 

Tur i barnehagens nærmiljø 

Tilpasset fysisk miljø, inne og ute 

Faste rutiner/ dagsrytme 

Samlingsstunder 

Samarbeid mellom avdelingene 

 

(Se årsplan for mer informasjon) 

 

 

Barns medvirkning  

Barns medvirkning betyr at de voksne i barnehagen legger til rette for å involvere barna i det som 

skjer. Det handler om å delta i prosessene gjennom å få sagt hva man mener, høre på andre, og bidra 

til å finne løsninger. Barna har rett til medvirkning og skal delta praktisk, i planlegging og i vurdering 

av det vi holder på med i barnehagen (Se årsplan side 16). I Gosen barnehage jobber vi aktivt for å 

ivare ta dette gjennom å la barna få uttrykke seg og oppleve at de har innflytelse. I samarbeid med 

temaarbeid som vi jobber ut ifra, planlegger personalet i Gosen ut ifra barns nysgjerrighet, kreativitet 

og initiativ. Vi ønsker at barnas interesser og ønsker for innhold i egen hverdag blir hørt og forstått av 

de voksne. Dette praktiseres gjennom blant annet at barna får være delaktige i hvor de ønsker å gå 

tur, hva de ønsker å lage til varmmåltid, hvilket eventyr eller tema de ønsker å gå dypere inn i, eller 

hvilke aktiviteter barna ønsker å gjøre i løpet av barnehagedagen.  

 

Mattilbud i Gosen barnehage  

I Gosen barnehage serverer vi tre måltider dagen. Frokost fra 08:00 til 08:30, lunsj fra klokken ca. 

11:00 til 11:30 og fruktmåltid fra klokken 14:00 til 14:30. Det serveres brødmåltid med mye forskjellig 

godt pålegg til alle måltidene. Her blir det også alltid servert noen grønnsaker, som blant annet 

paprika, agurk eller tomater. Vi har varmåltid en dag i uken på hver avdeling. I Gosen ønsker vi at 

barna skal være delaktige i matlagingsprosessen når vi forbereder varmåltid. Alle måltider blir laget 

av friske råvarer, med lite tilsetningsstoffer. Vi snakker om mat, smaker på de ulike ingrediensene og 

lar barna være med å blant annet dele opp og forberede maten. På denne måten får barna innsikt i 

matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid. Vi legger til rette for at 

måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. 

Alle avdelinger har kjøkken slik at det er mulig å lage mat på avdelingene.  



 

Temaarbeid Gosen barnehage  

 
Måned  
 

 
Tema 

 
Hva gjør vi?  
 

 

August, september  

 
Hjem/ barnehage  

 
Vi bruker god tid til å bli kjent og bli trygge på den 
nye hverdagen i barnehagen, både inne og ute. 
Både «nye» og «gamle» barn trenger å finne sin 
nye plass i gruppen. Vi bruker tid på å bli kjent med 
barna og hjelper barna med å finne sin plass. Vi 
møter barnas følelser og behov.  
 

 

Oktober og november 

  

 
Mangfold og fellesskap  

 
Vi jobber med Relasjonsbygging og vennskap. Se 
hverandre, vise hverandre omsorg og kjærlighet 
både små og store. Vi jobber med mangfold og 
fellesskap og markerer FN- dagen.  
  

 

Desember  

 
Jul  

 
Barna vil få kjennskap til julebudskapet og norske 
juletradisjoner. Vi ønsker at barna skal få erfaring 
med norske juleforberedelser og at adventstiden 
skal være en spennende ventetid. 
 

 

Januar, februar og mars  

 
Jorda vår/ påske  
 

 
Vi jobber med jorda vår - alt fra jord, vann, luft og 
ild, til verdensrommet, ulike land, dyr og planter 
som finnes på jorda vår.  
 
Påske – barna vil få kjennskap til påskebudskapet 
og norske påsketradisjoner. 
 

 

April, mai og juni  

 
Fysisk og psykisk helse/ påske  
 

 
Vi jobber med fysisk og psykisk helse gjennom 
kroppslige aktiviteter, gjennom å snakke om mat 
og helse, vennskap og følelser.  
 
Påske – barna vil få kjennskap til påskebudskapet 
og norske påsketradisjoner. 
 

 

Juli  

 
Sommerbarnehage  
 

 
Det blir laget eget opplegg med tema for ukene i 
sommerbarnehagen.  
 

 

 

 



 

 
ÅRSHJUL FASTE TRADISJONER OG AKTIVITETER  
PLANLEGGINSDAGER OG MØTER  
 

 

2022-2023 

 

AUGUST  

 
Sommerbarnehage med egne aktiviteter fra uke 
26 t.o.m. uke 32.  
 
Planleggingsdag 17. august.  
 
Tilvenning/ overgang  
 
Nytt barnehageår fra 15-21 august  
 

 

SEPTEMBER  

 
Foreldremøte – valg av SU og FAU representant  
 
Brannvernuke – uke 38.  
 

 

OKTOBER  

 
Markering av FN-dagen 24. oktober – familiene 
inviteres på kafe og kunstutstilling 
 

 

NOVEMBER  

 
Planleggingsdager: 17 og 18. november  
 
Foreldresamtaler  
 
Forberedelser til jul  
 

 

DESEMBER  

 
Juleaktiviteter  
 
Nissefest 09. desember 
 
Lucia tog i barnehagen 13. desember – familien 
er velkommen 
 
De eldste barna går i Lucia tog på Gosen skole 
 
Barnesamling i Madlamark kirke 
 
Julekonsert i Stavanger konserthus med 
Stavanger symfoniorkester (stor avdeling) 
 

 

JANUAR 

 
Planleggingsdag 02. januar  
 

 

FEBRUAR 

 
Markering av samenes dag 6. februar  
 



 

Karneval og fastelavn 17. februar  
 

 

MARS 

 
Markering av barnehagedagen 9. mars  
 
Vi har på oss rockesokker 21. mars  
 
Påskefrokost 30. mars  
 
Påskeaktiviteter  
 

 

APRIL 

 
Vi inviterer foreldrene til påskefrokost 8. april 
 
Barnesamling i Madlamark kirke  
 
Planleggingsdag 11. april  
 

 

MAI 

 
Hele Rogaland rydder  
 
Feire 17. mai i barnehagen – 16. mai 
  

 

JUNI 

 
Skolebesøk – for de som skal starte på skolen 
 
Oppstartsmøte for nye foreldre 12. juni 
 
Aktivitetsdag 14. juni 
 
Avslutning for de som skal begynne på skolen 
med foreldre 22. juni (17:00-18:30) 
 
Sommerbarnehagen begynner. Sammenslåing 
av avdelinger uke 25/26 
 

 

JULI 

 
Sommerbarnehage med egne aktiviteter – egne 
planer henges opp for hver uke  
 

 

Planleggingsdager 2022/2023 

17. august 2022 

17 og 18. november 2022 

02. januar. 2023 

Kontaktinformasjon Gosen barnehage 

Avdelingsleder: siri.minde@stavanger.kommune.no 

Mobil: 51 91 32 67 

mailto:siri.minde@stavanger.kommune.no
tel:51913267


 

Besøksadresse: Gosenlund 14, 4041 Hafrsfjord, Stavanger 

Nettsted: https://www.minbarnehage.no/ullandhaug  

 

https://www.minbarnehage.no/ullandhaug

