
Kalender 2022/23 

Krabat barnehage 

Ullandhaug-barnehagene  

 

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

 
Virksomhetens årsplan finner du på minbarnehage.no/ullandhaug 





Krabat barnehage åpnet i august 1979, og består av to hus i en hage. 

Ett hus med 0 – 3 åringer og ett hus med 3 – 6 åringer—ja, og ikke for 

å glemme et fint lite hønsehus med hane og høner. 

Vår beliggenhet er spesiell! Barnehagen ligger på Ullandhaug, ca 4 km 

fra Stavanger sentrum. Ullandhaugtårnet som ligger like overfor oss—

troner stolt på toppen av haugen, og er et kjent og kjært landemerke i 

Rogaland. Vi har Universitetet i Stavanger, Jernalder-gården, Den bo-

taniske hagen, Den økologiske gården—og populære turområder som 

nærmeste naboer.  

Vi vil at barna hos oss skal utvikle god selvfølelse og trygghet. Det er 

viktig å være glad i seg selv; sine særtrekk, behov og interesser. Vi 

ønsker at barna skal kunne vise omsorg for andre, lære seg å samar-

beide og etter hvert knytte gode vennskapsbånd. For å kunne være i et 

positivt samspill med andre mennesker er det viktig å forstå andre, 

men og lære seg å sette ord på egne tanker, følelser og behov. 

Vi voksne jobber aktivt for å ha en autoritativ lederstil (les mer om dette 

i årsplanen vår). Da gjelder det å være milde, lekne og omsorgsfulle—

og samtidig være trygge, stabile og tydelige. Det er viktig at vi er tilste-

de, og engasjerte, - og er pålogga med hele sanseapparatet vårt. Alle 

skal gjøre hverandre gode. Barnehagen vår er en viktig danningsare-

na! 

Foruten vår faste ukerytme, tradisjoner, fester og prosjekter—legger vi 

stor vekt på å møte barna på deres interesser, undring og nysgjerrig-

het. I de siste årene har vi satset mye på å ha en grønn, levende og 

sanselig hage rundt oss. Vi har mange flotte og store trær, spennende 

busker. Frukttrær, bærbusker, en liten åker, urtekasser, en undringsha-

ge, et fugleskremsel og et lite hønsehus… Av og til pynter vi trærne 

våre/eller stokker som vi har hengt opp. Det kan være mosekuler, is-

skulpturer—eller andre utrykk som forteller hvem vi er, hva vi liker—og 

hva vi jobber med. Vi har også en miljøstasjon rett utenfor porten som 

er flittig i bruk.  

Velkommen til alle Krabater 

Barnehagen har 4 avdelinger fordelt på to hus: 

Løvehulen  0—3 års avdeling Trollstua   2—6 års avdeling 

Småtroll  0—3 års avdeling Hompetitten  2—6 års avdeling 

Vi vil at omgivelsene våre skal være inspirerende for små og store 

med mange spennende kriker og kroker. Her skal det være mange uli-

ke og overraskende møteplasser—og gjemmeplasser. Vi ønsker at 

hagen vår skal gi signaler om engasjement, omsorg, lek og læring… 

Tenk bare hva hønsehold og kildesortering gir oss av språktrening, 

matematikkbegreper, omsorg og ansvar (Jfr. fagområdene i Ramme-

planen).  

Nærmiljøet vårt byr på mange sanseopplevelser, variasjoner og utford-
ringer.  Universitetet har spennende bygg, steinlegging, spenstig kunst 
og hageanlegg som drives økologisk og som tenker mangfold... Videre 
bruker vi både Jernaldergården, Ullandhaugskogen, Den økologiske 
gården og Den Botaniske hagen - til både lek og utforsking.... Vi er 
også heldige som har et yrende dyreliv rundt oss; høner, kaniner, små-
fugler, rovfugler, sauer og lam, rådyr, fasaner, ekorn - ja, det er ikke 
godt å vite hva som kommer luskende rundt hjørnet... 

I Krabat legge vi endel av formiddagsaktivitetene våre til faste ukeda-
ger. Denne ukerytmen gir oss forutsigbarhet og tid til å gå i dyb-
den.  Rytme og gjentakelser er ikke det samme som ensformig-
het.  Det samme kommer kanskje igjen, men hver gang litt annerledes 
enn det var sist.  Utfordringene og opplevelsen endrer seg i takt med 
barnas alder og modning - noe som også vil gi progresjon.  Vi mener 
at arbeidet i barnehagen har blitt mer målrettet med denne arbeidsme-
toden.  Når vi leker og legger til rette for musiske aktiviteter (form, lyd, 
rytme, bevegelse) er det ikke ferdige produkter og gode resultater som 
er viktigst - langt viktigere er gode stemninger, raushet for barns ut-
trykk og ikke minst lun humor... Dette er erfaringer som skaper sam-
menheng, gir mening - og som i tillegg gir gruppefølelse, fryd og gle-
de!   



Vi ønsker dere alle - både barn og foreldre - velkommen til et nytt bar-
nehageår! 

Nå skal vi bruke god tid til å bli kjent med hverandre og barneha-
gen. Noen barn er helt nye og trenger tid til å bli trygge, knytte seg til 
oss andre, finne sin plass i gruppen  - sånn at de blir klar for lek, venn-
skap og utvikling.  De andre barna som er «veteraner» trenger og tid til 
å finne sin nye plass i flokken, samtidig som de vil få fin øvelse i å 

være inkluderende - og være en god venn...❤ 

Gjennom faste daglige/ukentlige rytmer, rutiner og arbeidsoppgaver - 
ønsker vi at barna skal få oversikt og forståelse av barnehagehverda-
gen.  Gode rytmer vil skape trygghet og 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 spennende... Vi får mat, drikke og får god tid til å øve på å 
bli glad i ulike og spennende smaker. Vi øver inn gode og vennlige 
bordvaner, gjør oss nyttige sosiale erfaringer - og prater, ler og bygger 
gode relasjoner! Vi legger vekt på å være gode modeller, være vennli-
ge og høflige, være lydhøre for hverandre - og ønsker å skape en god 
og avslappende atmosfære rundt bordet...!  

Foruten å spise brødmåltider vil vi jevnlig bake grove rundstykker, 
knekkebrød, koke grøt, lage lapskaus, plukkfisk, potetsuppe og andre 
middagsretter. Menyen vil variere noe fra avdeling til avdeling.  

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 

livet!  

Vi begynner forsiktig med små daglige sangstunder.  Vi samles 
da til rim, regler og små sangleker.  Sang og musikk får oss til 
å slappe av og produsere lykkehormonet oxytocin!! Og det ska-

per glede og fellesskapsfølelse!   Vi leker mye ute i hagen 
vår hver dag ! Barna får da god tid til å bli kjent med barneha-
gens uteområde - og de vil stadig kunne oppleve nye møte-
plasser og gjerne gjemmeplasser... Dette krever at vi voksne er 
aktive og deltagende - at vi leker, deltar, viser og «lader» de 
ulike kriker og kroker. Lekende voksne er svært stimulerende 
for barnas lek! 

Må jo heller ikke glemme at hønene våre trenger daglig om-
sorg, mat og stelll....og kanskje kan vi plukke inn ett egg eller 
to....her er det mye god læring! 

 august  



man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 
Velkommen til nytt 
barnehageår! 
 
 

16 17 
Planleggingsdag 
Barnehagen er 
stengt 
 
 

18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

august 2022 



Vi fortsetter med å bruke tid til å bli kjent med hverandre og barne-
hagen. Både «nye» og «gamle» barn trenger å finne sin plass i 
gruppen - og dette kan ta tid. Foruten lek inne og ute, måltider og 
innøving av gode rytmer og vaner - fortsetter vi med våre daglige 
sangstunder. Disse pleier å være veldig samlende og populære!  

Vi har mye spennende ute i hagen vår! Vi har plomme og epletre, 
ripsbusker, aroniabusker, pilbusker, ramsløk, løpstikke, eplemyn-
te ...... og deilig og sanselig lavendel. Vi har en søt liten åker hvor 
vi dyrker poteter, blomkarse, lin, solsikker - og gjerne og grønnkål, 
reddiker og rødbeter. Sortimentet varierer noe fra år til år... 

September er måneden for innhøsting! Potetene våre skal graves 
opp av jorda - og dette gjør hele barnehagen i fellesskap. Potetene 
må vaskes, vurderes og måles - og dagen etter blir det POTET-
FEST! Gjett om vi gleder oss... 

Oppstarten av det nye barnehageåret markerer vi med en FEST! 
Alle familiene blir invitert til barnehagen en ettermiddag i septem-
ber. Denne festen gjør at vi alle kan bli litt bedre kjent - og hvem 
vet, kanskje kommer til-og-med mormor...? Dette kan bli en ufor-
glemmelig opplevelse.  

Felles fester og andre sosiale sammenkomster - gjør at vi alle får 
et større eierforhold til barnehagen. Bare det å bli stolt av «min 
barnehage» er utrolig viktig for en liten sjel. Vi forbereder oss og 
«lader» opp til festen på ulikt vis, og gjennom flere uker! Vi bruker 
mye sang, drama, forming, og pynter og lager god mat! Vi liker 
sånne gode prosesser....  

MENYEN VIL BLI: Fiskesuppe, fiskekaker, focacciabrød - og noe 
for enhver smak. 

Uke 38: Brannvernuka 

Potetopptak. Etterpå har vi potetfest! 

september 



man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 
 
Foreldremøte  

22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

september 2022 



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…. 

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

nærmiljø.. Noe som innebærer både flotte universitetsbygg med 

spennende kunst, og turer i skog og mark med utfordrende under-

lag 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. 

På formingsdagen vår introduserer vi barna for ulik lek med mate-

riell som papir, leire og maling. Matdagen vår er også godt i gang 

og menyene varierer.  

 

Superklubben 

Denne måneden starter Superklubben opp. Dette er klubben for 

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

 

FN dagen 24. oktober 

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

 oktober  



man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 
Markering av FN 
dagen 

25 26 27 28 29 30 

31       

oktober 2022 

Skolens høstferie 



«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 naturmate-

rialer som f. eks kongler, blader, pinner og steiner. Dette kan vi bruke 

både til lek og formingsaktiviteter. 

 

Fellesopplegg: ”Sang- dans- og ringleker” 

I november er det endelig tid for årets første fellesopplegg. Fellesopp-

legg er en arbeidsform som har tradisjon  i våre barnehager, da har vi 

alltid et felles tema som utgangspunkt. Her blandes barn og voksne på 

tvers av avdelingene, og det blir dannet nye grupper som er sammen 

en kort periode.  

Vi har valgt å ha dette første fellesopplegget ”husvis” og bare sammen 

med nærmeste ”naboavdeling”. Dette fordi vi fortsatt er i ”bli kjent-

perioden”. Senere utvider vi det sosiale nettverket. 

Vi har «Sang- dans- og ringlek»-aktiviteter fordi dette er en svært posi-

tiv og samlende måte å møtes på. Vi har valgt oss et lite knippe med 

kjente og ukjente barnesanger — som vi vil skal være barnehagens 

faste sangrepertoar, dette er selvfølgelig stadig i utvikling. Vi lærer oss 

noe nytt, og tar gjerne imot gode forslag. 

november 

«Samlingsringen» 



man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 
 
Planleggingsdag 
Barnehagen stengt 

18 
 
Planleggingsdag 
Barnehagen stengt 

19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 
 
Adventssamling 

29 30     

november 2022 



Nå er det snart jul, og vi gleder oss! Adventstiden skal være en spennen-

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

ventninger.  Barna vil få kjennskap til Julebudskapet og norske juletradi-

sjoner, 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 julefor-

beredelser; vi vasker og pynter, lager julepynt og julegaver, synger jule-

sanger, leser julefortellinger. Vi baker pepperkaker…. da 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, som har forberedt seg lenge ved å øve på sanger og 

bake, vil gå i Luciatog og opptre med sang og utdeling av lussekatter. 

Dette bør dere ikke gå glipp av!  

 

20. desember: Nissefest 

Tradisjonen tro blir det nissefest i barnehagen. Barn og personal har på 

seg røde klær. Vi spiser grøt, går rundt juletre og synger julesanger – og 

kanskje kommer nissen..  NB: Mer om adventstiden kommer i vår jule-

avis. 

  desember  



man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

   1 2 3 4 

5 
 
Adventssamling 

6 7 8 9 
 
 

10 11 

12 
 
Adventssamling 

13 
 
Julefrokost 

14 15 
 
 

16 17 18 

19 
 
Adventssamling 

20 
 
Nissefest 

21 22 23 24 
 
Julaften 
 

25 

26 27 28 29 30 31 
 
Nyttårsaften 
 
 

 

desember 2022 



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

ma. Barna har funnet sine plasser i gruppen  - og vi gjen-

oppfrisker rutiner og gode vaner etter juleferien. Nå forteller 

og dramatiserer vi ulike eventyr, sanger, historier og opple-

velser. Eventyr og drama vil stå spesielt i fokus helt fram til 

påskeforberedelsene begynner. Vi vil stimulere til fantasi og 

kreativitet ved bruk av de estetiske 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, fargesetter 

vann, finner spennende former til isskulptur osv. 

 

Foreldresamtaler: 

Alle foreldre vil få tilbud om foreldersamtale i løpet av våren. 

Det vil blir satt av tid for foreldre og pedagogisk leder. Fokus 

vil være barnets liv i barnehagen; lek og utvikling... 

januar  



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 folkeeventyr mø-

ter 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 problemer. 

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

men med barna, gir vi dem inspirasjon og trening i å gå inn i ulike 

roller. Både barna og voksne får god trening i samarbeid og det å 

tørre å stå fram for hverandre. 

Tradisjonen tro velger vi oss ett spesielt eventyr som hele barneha-

gen vil gå i dybden på. Dette eventyret er det vi samles om i årets 

andre fellesopplegg en gang før påske. Eventyret knyttes opp til lek 

ute og inne, drama og formingsaktiviteter, sang og musikk, ord og 

rytme...  

 

Bollemandag  28. februar  

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

leken ”Katta i sekken”. 



man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
 
Fastelavn 

20 
 
Bollemandag 
 
 

21 22 23 24 25 26 
 
 

27 
 
 

28      

februar 2023 



  mars  

Fellesopplegget vårt ”Lek, drama og eventyr” er sann-

synligvis i full gang. Her jobbes det tverrfaglig og på 

tvers av grupper og personal. Dette er og en viktig del 

av tilvenningen, for de barna som skal begynne på 

«stor» avdeling. 

Eventyrperioden avsluttes med Superklubbens fantas-

tiske eventyrforestilling, som krever grundige forberedel-

ser av roller og kulisser.  

8. mars 

Vi markerer kvinnedagen når den er på en hverdag. 



man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

  1 2 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 
 
Eggkoking 

28 29 30 31 
 
Velkommen til 
påskefrokost 

  

mars 2023 

Skolens vinterferieuke 



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 ro-

pe: Jakke og sko….????! 

Nå er det òg tid for å gå på tur i skog og mark. Vi leter etter våren. Nå 

har vi fokus på nytt liv. Vi sår og planter, rydder og steller, oppdager 

larver og kryp—og forbereder oss til en grønn og frisk vår! 

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

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

reng, steiner og trær er til for å erobres! Her får vi både nødvendige ”u-

hu” og ”a-ha” opplevelser… 

I lettere klær får barna andre og kanskje nye muligheter for utfoldelse. 

Vi voksne får nå bedre anledning til å observere og gi utfordringer og 

støtte i deres videre motoriske utvikling.   

Innenfor gjerdene i barnehagen foregår nå våronna som ender opp i 

en dugnad i mai måned. Vi jobber i hagen, luker, sår og planter.  

Med våren kommer også lammingen på Jernaldergården. Kanskje har 

vi også nye kyllinger i hønsegården.  

Påsken nærmer seg. Vi starter påskeforberedelsene i god tid, og hol-

der fast på tradisjonene. Vi pynter avdelingene til påskefrokosten, vi 

lager litt påskepynt og presten kommer for å fortelle om hvorfor vi feirer 

påske. 

Eggkoking 1. april 

Dette er en fin tradisjon som er starten på våre påskeforberedelser. 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 8. april 

Vi inviterer foreldre og barn til påskefrokost 

april  



man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

     1 2 
 
Palmesøndag 

3 4 5 
 
Åpningstid 7.30-12 

6 
 
Skjærtorsdag 

7 
 
Langfredag 

8 
 
Påskaften 

9 
 
1. påskedag 
 
 

10 
 
2. påskedag 

11 
Planleggingsdag 
Barnehagen er 
stengt 

12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

april 2023 



Vi er mye ute i skog og mark, og vi tar del i naturens skiftninger. Buskene 

blir tette og mer spennende, trærne blir høyere, utsikten blir annerledes - 

og noen ganger forsvinner den faktisk helt… Da ”ser vi kanskje ikke sko-

gen for bare trær”… 

Barna får gode muligheter til å undre seg og studere skrukketroll, meite-

mark og andre småkryp som krever nøyaktighet fra en nennsom liten bar-

nehånd….  

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

ver å være ”selvforsynte”. Vi sår blomsterfrø vi samlet i fjor, har staude og 

urtebed, bruker pil til gjerdefletting, komposterer og bruker gjødsel fra 

eget hønsehold. 

En del av danningen blir å lære barna å vise respekt og medansvar for 

det som lever, spirer og gror… dette er en langvarig prosess som krever 

absolutt tilstedeværende voksne. 

Potetene lysgros på avdelingene før vi putter dem i bearbeidet åker som 

passes godt på av fugleskremselet ”Oskar”…! 

 

17. mai  

Dagen blir markert 16. mai, eller nærmeste hverdag. 17. mai– og vår-

sanger står i fokus, og Superklubben forbereder seg til flaggborg. De 

eldste barna lager pannebånd til seg selv, og til barna på de små avde-

lingene.   

Vi spiser pølser og is — og går i tog sammen med nabobarnehagen vår i 

nærmiljøet vårt. HURRA!  

 

Superklubben 

Superklubben drar på avslutningstur.  

mai 



man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 
 
Markering av 
Grunnlovsdagen 

17 
 
Grunnlovsdagen 

18 
 
Kristihimmelfarts-
dag 
 

19 20 21 

22 23 24 25 26 27 
 
Pinseaften 

28 
 
1. pinsedag 
 
 

29 
 
2. pinsedag 

30 31     

mai 2023 



Busker og trær står nå i full flor og innbyr til spennende gjemmeleker! 

Det syder nå av liv i hagen -  og regelleker som ”Ulven kommer….” le-

kes 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 deltagelse! 

Både på tørre og våte dager leker vi med vann. Det lekes i sølepytter, 

med såpebobler og det inviteres til ”kaffeselskaper” - og på flotte sol-

skinnsdager tar vi frem plaskebasseng og gjerne solparasoller. 

Skyggeplasser og innepauser fra den sterke utesolen (forhåpentligvis) 

er det de voksnes ansvar å sørge for. Sart barnehud må beskyttes! 

 

Fellesopplegg ”Et eventyr i luften” 

I juni måned har vi årets siste fellesopplegg– lek med vind og drager. 

Dette fellesopplegget markerer at vi går mot slutten av barnehage-

året.... Vi har drageverksted hvor det leke og arbeides i ulike grupper 

på tvers av avdelingene.  

Barna i Superklubben får lage sin egen drage som sin 

”eksamensoppgave”. Dette er en spesiell oppgave og stor opplevelse 

som tas på alvor; ”endelig è de` min tur…”! Vi andre samarbeider om 

én felles drage– og legger for øvrig og vekt på det sosiale aspektet i 

gruppene.  

Som en avslutning på fellesopplegget og barnehageåret, drar vi på tur. 

Her leker vi med drager, blåser såpebobler og kanskje sender vi opp 

en lykkedrage……. Denne turen forbereder vi godt - ikke minst bruker 

vi mange dager på å planlegge, leke og drømme om de gode matpak-

kene hjemmefra…! Denne dagen er alt lov!!! Og selvfølgelig, håper vi 

på dragevind - og mye lått og løye! 

 

juni 
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juni 2023 



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 ti-

den. 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 tiden.  

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

ren! 

GOD SOMMER! 

juli  
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Barn som går i barnehagen vil etter hvert knytte nære venn-
skapsbånd med andre barn eller voksne. Når barn eller voksne 
slutter i barnehagen enten på grunn av skolestart, flytting eller 
andre årsaker, er det viktig at vi markerer avskjeden på en skik-
kelig måte. Tradisjon tro tar vi håndavtrykk/fingeravtrykk og bilde 
av barnet eller den voksne - til “husk meg” plakatene våre. Ved å 
bruke denne plakaten, lærer vi våre barn at de vil bli snakket om 
når de har sluttet. 
 
Avskjeder kan ofte være følelsesladet både for barn og voksne. 

Det er derfor viktig at vi i fellesskap forbereder avskjeden så na-

turlig og positiv som mulig, ved å snakke om det som har vært, 

og hva som skal skje...  

Når noen slutter.. 


