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VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR! 
 
Et barnehageår er på hell, og vi har startet 
planleggingen av et nytt.  Vi tar farvel med barna som 
skal begynne på skolen – og ønsker nye barn og 
foreldre velkommen. 
Velkommen til nye medarbeidere på alle avdelinger! 
Velkommen til ”gamle” barn, foreldre og 
medarbeidere!  
 
Spesielt i år: 
Nordre Land kommune har vedtatt en organisasjons-
endring fra 2017.  Alle kommunenes barnehager 
organiseres i et tjenesteområde – med en  
tjenesteområdeleder.  For den enkelte bruker av 
barnehage vil det innebære få endringer fra dagens 
ordning.  
 
Stortinget har vedtatt en rekke endringer i 
barnehageloven som gjelder barn med særskilte behov.    
Mer informasjon om denne saken når alt er klart. 
 
Denne årsplanen inneholder en del praktisk informasjon 
- slik som det er greit å vite i oppstarten av 
barnehageåret.  Her finner dere noe om åpningstid, 
rutiner, barnegruppa, personalet osv.   
Den pedagogiske årsplanen, samt temaplan vil bli 
utarbeidet til høsten dvs. innen 01.09. 
 
 
Kikk gjerne på vår hjemmeside http://www.nordre-
land.kommune.no/ 
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PRAKTISK INFORMASJON: 
 
Adresse/telefon:  Torpa barnehage,  
 
   Lundhaug, Vesttorprunden , 2870 Dokka. 
   Tlf. 91 14 91 77-  94 14 69 20 
 
   Mariringen, 2881 Aust-Torpa. 
   Tlf. 90 28 24 20 -90 40 79 94 
 
   Solheim, 2880 Nord-Torpa. 

       Tlf. 90 47 38 84 – 90 47 21 13 
 

Mobilnr. styrer     95 81 97 32 – 90 80 16 87 
 
Postadresse Synnfjellvegen 8, 2880 Nord-Torpa 
 
Mail  gunvor.f.framnes@nordre-land.kommune.no  
 
Åpningstid: Mandag – fredag kl. 07.00 – 17.00. 
Ved behov åpner vi kl. 06.45.  Vedr. stengetid: for å 
unngå «bot» må du være ute innen kl. 17(se vedtekter) 
 
  Ferieplan: Barnehageåret starter 15.08.16 og avslutter 
14.08.17. 
Barnehagen er åpen hele året dvs. 12 måneder. 
Barnehagen er stengt jule- og nyttårsaften. 
Barna må avvikle 4 uker ferie iløpet av barnehageåret. 
Planleggingsdager utgjør en ferieuke.    Skjema for 
kartlegging av barnas sommerferie vil bli utsendt mai 
2017.  Vedr. ferie; se barnehagens vedtekter. 
      2 

mailto:gunvor.f.framnes@nordre-land.kommune.no


 
Felles drift; 
I romjula, påskeuka og 4 uker på sommeren vil det være 
felles drift for alle avdelinger i Mariringen.  Personale fra 
Lundhaug og Solheim ”følger med”.  
 
Betalingssatser:  

5 dager 4 dager 3 dager 2 dager 

Kr. 2655 Kr. 2210 Kr. 1645 Kr. 1130   

Barnehagesatsene gjelder fra 01.01.16 .  Det er mulig å 
søke om redusert foreldrebetaling. Kontaktperson er 
styrer.  Skriv sendes ut ved oppstart av nytt barnehageår 

Det faktureres for 11 måneder slik: 

Faktureringsperiode Melding på 
fakturaen 

Forfall 

15.08  – 14.09 august 20.09.16 

15.09  – 14.10 september 20.10.16 

15.10  – 14.11 oktober 20.11.16 

15.11  – 14.12 november 20.12.16 

15.12  – 14.01 desember 20.01.17 

15.01 – 14.02 januar 20.02.17 

15.02 – 14.03 februar 20.03.17 

15.03  – 14.04 mars 20.04.17 

15.04  – 14.05 april 20.05.17 

15.05  – 14.06 mai 20.06.17 

15.06 – 14.07 juni 20.07.17 

Ved feil på faktura er kontaktperson  styrer. 
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Planleggingsdager: 
Barnehagen har 5 planleggingsdager iløpet av året: 
   

Alle hus 15.08 16.08 25.11 18.01 07.04 

 
Ved planleggingsdager er barnehagen stengt.  Dersom  
foreldrene selv ønsker å «drive» barnehagen disse 
dagene, kan dette drøftes. Planleggingsdagene utgjør 
en uke ferie for barna.          
 
Gruppeinndeling:  
 

Alle hus 2, 3, 4 og 5 dagers tilbud 

 
Barn under 3 år ”teller” 2 plasser.  Torpa barnehage vil  
organisere barna i aldersdelte og alderblandede 
grupper.  
Aldersdelte grupper har sin egen farge.   
Barn født: 
2011: blå    - stor avdeling 
2012: gul  - stor avdeling 
2013: rød   - stor avdeling 
2014: grønn  - småbarnsavdeling 
2015: lilla  - småbarnsavdeling 
 
Gruppene samarbeider også på tvers av avdelinger 
(små – store) når det er hensiktsmessig. 
Blå gruppe samarbeider mye på tvers av hus.  Målet er 
at de skal bli godt kjent før skolestart.  Egen plan for blå 
gruppe finner du i pedagogisk årsplan som deles ut rett 
etter oppstart av nytt barnehageår. 
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Bemanning:   
Fordeles etter antall plasser pr dag.  
Bemanningsnorm er 6 barn/plasser pr. ansatt. 
 

Styrer; Gunvor Finstuen Framnes, fordeler tida på alle avd. 
Ass. styrer 50%: Gun Hatterud Nybo 

Lundhaug  

Pedagoger: 
Hilde Midthaugen  
Bente Kristine Lykken 
 

 
Kari Torunn Nordby 
Randi Stadsvoll 
Bente Gustavsen 

 Mariringen  

Pedagoger: 
Silje Holm Lien 
Ingunn Berger Finstuen 
Silje Mariann Liom 
Anette Nordengen  

 
Helga Berg 
Elin Nordengen 
Heidi J Bratlien 
Vigdis Roen Bråten 
Inger V. Sveen 
Mona Haugen 
Ingrid Austdal Nygård 

Solheim  

Pedagoger: 
Aud Kristin Gjerdbakken  
Espen Granvang 
Line Finstuen 
Therese Strømsjordet 

 
Kine Enger  
Wenche J Strømsjordet 
Ann Kristin Strømsjordet 
Line Rosenberg Søreng 
Laila Strømsjordet 
Tonje Strømsjordet Nordrum  

 
Personalet benyttes på alle avdelinger etter behov. 
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Praksis;  Barnehagen er forpliktet til å gi studenter og 
andre under utdanning praksisplass.  Informasjon om 
den enkelte vil bli hengt opp på avdelingens 
informasjonstavle. 
 

Transport: vi ønsker å vite hva dere foreldre godkjenner 
av transportmidler på turer ol.  Skjema med informasjon 
om turen og samtykke til transport skal fylles ut for hver 
tur. 
 
Video/fotografering: Barnehagen benytter video/ 
fotografering i ulike aktiviteter.  Det forutsetter  
foreldrenes samtykke.  
 
Bading: Barnehagen benytter svømmehallen på skolen.  
Dette er i første rekke et tilbud til blå gruppe som skal 
begynne på skolen neste år.  For å kunne ta med barna i 
bassenget må vi ha foreldrenes samtykke.  Vi benytter 
samme skjema som for transport og video. 
                                                                     
Forsikringer: Barna er ulykkesforsikret i barnehagen 
samt «til og fra».  Ved transport til og fra hjemmet er det 
en        forutsetning at barnet er forsvarlig sikret. 
Barnehagen dekker egenandelen ved ulykker. 
Kontaktperson; styrer. 
 
Henting: Dersom det er andre enn foreldrene som 
henter barna i barnehagen, må personalet få melding 
om dette på forhånd.  Det er mulig å gi samtykke til at 
andre henter  det felles godkjenningsskjema.  Navn må 
oppgis. 
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Måltider:   
Barna spiser ett smøremåltid hver dag.  Barnehagen 
sørger for innkjøp av brød, melk, pålegg og frukt.  Til 
frokost og fruktmåltid må barna ha med niste. Melk og 
frukt får de i barnehagen. 
Utgiftene til smøremat, melk og frukt dekkes av 
foreldrene, og kommer i tillegg til betaling for 
barnehageplassen.  Faktura sendes ut fra barnehagen 
Matpenger for 2016-2017 (pr. barn pr. måned): 
5 dager: kr. 300   3 dager: kr. 180 
4 dager: kr. 240   2 dager: kr. 120 
 
Kontonr for matpenger er  0532 07 20151. 
 
De som ikke ønsker denne ordningen må gi 
tilbakemelding til styrer innen 01.09.15 . 
 
Bursdagsfeiring: Vi feirer barnas bursdag i barnehagen 
med krone, sang/leik, flagg, bursdagsbok, «raketter», lys 
og servering.  Barna får selv velge hva de vil ha av mat; 
pølser/kjøttkaker og fullkornpasta, fruktsalat, smoothie el 
grove vafler. Barnehagen foretar  innkjøp.  Dersom 
barnets bursdag ikke er på en barnehagedag vil vi feire i 
forkant av riktig dato.  
 
Klær: Barna skal ha med seg/ha stående et par sko til 
innebruk.  Et ekstra klesskift er  nødvendig.  Viser til liste 
som sendes ut.   Ellers skal barna ha med seg klær 
som er tilpasset årstid og vær.    
Ansatte vurderer behovet for klær i forkant av utetida (på 
bakgrunn av vær/temperatur) 
Vi forventer at klær/sko navnes (initialer m tusj )    
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Utstyrsliste:    
Skiftkasse:  
1 truse, 1 strømpebukse/stillongs, 2-3 par sokker, 1 
tynn genser/t-skjorte/superundertøy, 1 bukse, 1 
tykkere genser. 
 
Uteklær høst/vinter:   
1 sett ull/fleece, 1 par ullsokker, 1 utedress/jakke og 
bukse, 2 par votter, 1-2 luer, 1 buff, 1 par utesko 
(etter vær og føre). 
Høst/vår: regndress og gummivotter. 
 
For sovebarn:  
1 lue, 1 par votter, sovejakke/genser/dress, 1 par 
ullsokker, smokk som kan ligge i barnehagen (om 
det trengs for å sove ) 
 
Det er foreldrenes ansvar å sørge for at skiftkassa har 
riktig innhold. 
Våte klær ta s med hjem til vask/tørk.  Klærne tørker ikke 
om de bare henger i barnehagen til neste dag. 
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Utelek;  Torpa barnehage har ingen fastsatt 
”kuldegrense” i forhold til lek ute på vinteren, men det 
foretas vurderinger om hvor lang tid det er 
hensiktsmessig å være ute i forhold til vær/temperatur. 
 
Helse: Dersom det er noe ved barnets helse som 
barnehagen trenger informasjon om ber vi om at dette 
gjøres ved oppstart.   
 
Sykdom: Ved sykdom og annet fravær gis det melding 
om dette. Dersom barnet er for sykt til å delta i dagens 
vanlige aktiviteter ute/inne skal det holdes hjemme.  
Blir barnet sykt iløpet av barnehagedagen vil foreldrene 
bli kontaktet. 
 
Private leker: Barnas egne leker kan tas med i 
barnehagen på  «ha-med-dager».  Kosedyr e.l til 
hvilestund kan være med hver dag.  
 
Avslutning for de eldste barna: I forbindelse med 
overgang til skolen har de eldste sin egen avslutning i 
barnehagen. Barna  er med på planlegginga.  Dersom 
de velger overnatting i barnehagen må de ha fri dagen 
etter. 
 
17. mai;  Torpa barnehage har en felles markering i 
forkant av 17.mai.  Da går vi i tog og spiser is.  
På 17.mai er det foreldrerepresentantene som har 
ansvaret for fane og tog. 
       
Soving; Barna sover ute i vogn.  Kuldegrense er minus 
12.  Avtales nærmere med hver enkelt familie.  
      9 



Faste aktiviteter:  

   

Aktivitet Lundhaug Mariringen Solheim 

Bading (blå gr)  fra 01.10 fra 01.10 fra 01.10 

Venne-treff  1-2 pr. år 1-2  pr. år 1-2 pr. år 

Foreldre-
kaffe/frokost 

1-2 pr år 1-2 pr år 1-2 pr år 

Felles drift  i 
Mariringen 
(min 5 barn) 

Romjula 
Påske 
4 u sommer 

Romjula 
Påske 
4 u sommer 

Romjula 
Påske 
4u sommer 

Julefrokost  08.12 
Kl. 07.30 

09.12 
 kl 07.30 

Sommerfest 06.06 
Kl. 16-18 

07.06 
Kl. 16-18 

08.06 
Kl. 16-18 

Skoledager Ikke avklart Ikke avklart Ikke avklart 

Avslutning 
2011 mod. 

To 01.06 To 01.06 To 01.06 

Tur til 
Hunderfossen  

16.06 16.06 16.06 

Foreldremøte 
høst   

06.09 
kl. 18.30 

06.09 
kl. 18.30 

06.09 
K l. 18.30 

Foreldre-
samtaler 

2 pr. år el 
ved behov 

2 pr. år el 
ved behov 

2 pr. år el 
ved behov 

Dugnad (etter 
behov) 

1 pr. år 1 pr. år 1 pr. år 

Barnehagedag 14.03 14.03 14.03 

Museumsdag 00.06 00.06 00.06 
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Informasjon:  
Barnehagen har følgende informasjonsrutiner (kan 
variere etter avdeling). 

 Månedsplan; enkel oversikt over neste 
måneds aktiviteter.  Sendes ut til 
hjemmene. 
(forandringer kan skje etter    
utsendelse). 

 Prosjektvegg/brev; informasjon om 
pågående prosjekt. 

 Informasjonsskriv blir benyttet i 
enkeltsaker. 

 Facebook grupper for hvert hus.   
 Rapportbok for personalet; denne blir 

benyttet for å formidle info. fra foreldre. 
 
All informasjon som sendes hjem henges på barnas 
”klyper”/hyller i garderoben. Husk å se etter ”post”. 
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SAMARBEID. 
 
FORELDRE. 
 
Lov om barnehager sier noe om at barnehagen skal 
drives i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem,  
Foreldrene har ansvar for å sikre barna en trygg 
oppvekst, en sammenheng mellom trygghet og trivsel.  
Barnehagen skal være et supplement i dette arbeidet.  
Familien og barnehagen har dermed ulike funksjoner 
ovenfor barnet.  I hjemmet oppstår det nære og 
avhengige forholdet mellom barn og foreldre som er 
grunnleggende for utvikling av trygghet, tillit, identitet og 
selvstendighet.  Barnehagen skal være et sted der 
barnet kan få prøve og videreutvikle det som er 
grunnlagt hjemme. 
Mål for samarbeid mellom hjem og barnehage: 
 å utarbeide felles mål for barnets totale utvikling. 
 å oppnå et gjensidig samarbeidsforhold hvor partene 

kan gi råd, hjelp og støtte. 
 at hjemmet skal ha innflytelse på barnehagens drift. 
 
Vi ønsker å oppnå et godt foreldresamarbeid ved: 
 daglig kontakt ved bringing og henting 
 gode informasjonsrutiner og rutiner for 

tilbakemeldinger 
 foreldresamtaler høst og vår, eller flere etter behov. 
 foreldremøter  og uformelle sammenkomster. 
 å ha et aktivt samarbeidsutvalg.  
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Barnehagen har følgende forventninger til 
foreldrene;  

at foreldrene gjør seg kjent med barnehagens vedtekter, 
årsplaner og andre informasjonsskriv    

at foreldre fyller ut godkjenningsskjema    

at foreldre overholder frister for betaling av plass og 
matpenger    

at foreldre svarer på barnehagens henvendelser innen 
fristen    

at foreldre viser interesse for foreldresamtaler og 
nødvendig arbeid rundt barnet     

at foreldre viser interesse for ulike arrangementer   

at foreldre tar opp aktuelle saker i barnehagen i stedet 
for  ”på bygda” eller digitale medier    

at foreldre er lojale til vedtak og framsnakker 
barnehagen. 
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Alle foreldre/foresatte utgjør barnehagens foreldreråd.  
Rådets oppgaver er å fremme fellesinteressene til 
foreldrene (brukermedvirkning),  og bidra til at 
samarbeidet mellom foreldregruppen og barnehagen 
skaper et godt barnehagemiljø.  De skal bli forelagt 
saker, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for 
foreldrenes forhold til barnehagen.  Det er 
foreldrerepresentanten som innkaller til møtene i 
foreldrerådet. 
 
Foreldrerepresentanten velges på  høsten.  
Barnehagen har en beskrivelse på hvilken oppgaver rep. 
har. 
 
 
 
SAMARBEIDSUTVALG. 
 
Barnehagens samarbeidsutvalg består av: 
Eiers rep.( politiker) : Grethe Sveen Rundhaug        
Ansattes rep.: velges på høsten 
Foreldrerep.: velges på  høsten 
Sekretær: styrer i barnehagen. 
 
Det innkalles til møte i samarbeidsutvalget i begynnelsen 
av oktober. 
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ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE: 
Nordre Land kommune er barnehagens eier, og 
rådmann er vår nærmeste overordnede.  I det 
kommunale systemet finnes det ulike service-funksjoner 
som bistår oss i vårt arbeide; økonomi- og 
personalavdeling.   
 
 
TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE, 
Barnehagen og skolen deler det fine uteområdet utenfor 
gjerdet i Mariringen.  Alle avdelinger benytter 
svømmehall, gymsal, bibliotek ol på skolen.  Det er også 
et veletablert samarbeid i forbindelse med barnas 
overgang fra barnehage til skole.  I tillegg til dette har vi 
felles vaktmester. 
 
 
PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT). 
Barnehagen samarbeider med PPT om enkeltbarn.  I 
tillegg benytter vi deres kompetanse i forhold til enkelte 
faglige spørsmål.  Eks. barns språkutvikling. 
 
 
HELSESØSTER. 
Det pedagogiske personalet i  barnehagen har jevnlig 
samarbeid med helsesøster, og dette er et ledd i det 
forebyggende arbeidet for barn i alderen 0-6 år Det er 
nødvendig å påpeke at alle i dette samarbeidet er pålagt 
taushetsplikt, og foreldrenes samtykke er nødvendig for 
at enkeltbarn kan drøftes. 
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BARNEVERNTJENESTEN 

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn 
som lever under forhold som kan skade deres helse og 
utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid.  
Barnehagen har opplysningsplikt til barneverntjenesten i 
slike saker.  Vi samarbeider om forebyggende tiltak 
(barnehageplass, veiledning osv). 
 
FAGTEAM TORPA BARNEHAGE  består av  
barnehagen, barneverntjenesten, psykisk helse,  PPT og 
helsesøster.  Teamet har jevnlige samarbeidsmøter, og 
formålet er å gjennom tverrfaglig samarbeid gi barn 
riktig hjelp til riktig tid. 
 
EIENDOMSAVDELINGEN 
Vi samarbeider med eiendomsavdelingen i kommunen 
vedr. alt som har med barnehagens bygninger å gjøre. 
 
 
LUNDHAUG FORSAMLINGSHUS/SOLHEIM VEL. 
På Lundhaug og i Solheim er henholdsvis Lundhaug 
Forsamlingshus og Solheim Vel eiere av barnehage- 
bygningene.  Det er ”Velforeningene” som har ansvar for 
uteområdet og bygningene.  Nordre Land kommune har 
ansvar for driften av barnehagen. 
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PERSONALSAMARBEID. 
 
«Barnehagens viktigeste ressurs er personalet». 
 
Personalet er i barnehagen for barna, og gjennom 
holdninger, verdier og oppfatninger er de modeller for all 
atferd.  Barnehagen er en lærende organisasjon.  Det 
overordnede målet er å sørge for at miljøet blir 
stimulerende for barna - samtidig som arbeidsmiljøet blir 
utviklende og utfordrende for de voksne.  
Kvalititsutvikling i barnehagen innebærer en stadig 
utvikling av personalets kompetanse. 
 
Ansatte i barnehagen har taushetsplikt (jfr. Lov om 
barnehager § 20), og må legge fram tilfredsstillende 
politiattest i forkant av ansettelse.  § 21 og 22 i Lov om 
barnehager  regulerer de ansattes opplysningsplikt i 
forhold til sosial- og barneverntjenesten. 
 
 Personalsamarbeidet blir organisert på følgende måte: 
 Personalmøter (husmøter) på kveldstid hvor vi 

foretar planlegging, gir veiledning og tar opp ulike 
faglige tema. 

 Avdelingsmøter på dagtid  hvor vi detaljplanlegger, 
samt utveksler informasjon. 

 Ledermøte hver 4.uke for pedagogisk oppdatering, 
planlegging og veiledning. 

 Temamøter ca. en gang pr kvartal.   
 Individuell veiledning/medarbeidersamtaler 

gjennomføres av styrer med hver enkelt medarbeider 2 
ganger pr. år. 
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TILVENNINGSPERIODEN I BARNEHAGEN. 
 
Den første tida i barnehagen vil vi legge vekt på at barna 
skal bli kjente og trygge.  Kjent med de voksne, med 
barna, med det fysiske miljøet, med dagsrytmen og med 
regler og rutiner.  Vi vil legge vekt på arbeid i 
smågrupper - dette skaper ro og trygghet for de nye 
barna.  I tillegg vil vi kunne legge til rette for et opplegg 
som passer for de barna som allerede er kjent i 
barnehagen. 
 
De nye barna får hver sin omsorgsperson dvs. en 
voksen som har spesielt ansvar for barn og foreldre i 
tilvenningsperioden. 
 
Det er ønskelig at foreldrene til «de nye» barna er med i 
barnehagen den første tida.  Av erfaring vet vi at det er 
individuelt hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg i 
den nye situasjonen, og det er fint om hver enkelt avtaler 
med personalet hvordan dere ønsker tilvenninga.  Bruk 
gjerne omsorgspersonen. 
 
 
Pedagogisk program i august: 
 
 De første ukene av barnehageåret vil bli benyttet til 
tilvenning.  Deretter tema ; brann og brannvern.  Vi er 
pålagt å gjennomføre brann-øvelse hvert år, og vi ser 
det som nødvendig å sette dette inn i en tema-bolk. 
Månedsplan for august/september vil bli utlevert etter 
planleggingsdagen i august 
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BARNEHAGNES DAGSRYTME. 
Hva/aktiviteter Hvordan Hvorfor 

Kl. 07.00 ev. 06.45: 
Barnehagen åpner 
- barna kommer 

Personalet møter barna i 
garderoben.  Dersom 
barnet blir levert under 
frokosten, følges det inn 
på avdeling av foreldrene. 

Barn og foreldre skal 
føle seg velkomne, og 
få en god start på 
dagen. Barnet i fokus. 
Informasjonsutveksling 

Frilek ute og inne Barna velger  selv 
aktivitet og 
lekekamerater.  
De voksne sørger for at 
alle er med i leiken, 
deltar og stimulerer der 
det er behov.    
Tid til observasjon 
Tilstedeværende voksne 

GLEDE! 
Helhetlig utvikling;  
Styrke barnets 
identitets- og 
selvfølelse.  
Utvikle fantasi og 
kreativitet. 
Sosial trening, 
samhandling og 
konfliktløsning  
Gi/få omsorg 
Språk utvikling  
Utvikling av motoriske 
ferdigheter 
Lære å leke/lekeregler. 

Rydding av leker De voksne forbereder 
barna noen minutter på 
forhånd. Barna får 
dermed en mulighet til å 
“leke ferdig.” 
Barn og voksne rydder i 
fellesskap (modeller) 

Barna skal oppleve 
gleden og se fordelen 
ved å ha orden rundt 
seg. 
Barna skal lære å “se” 
hvor det er nødvendig 
å rydde. 
Styrke fellesskapet. 

Samlingstund 
 

Barna samles i en eller 
flere grupper sammen 
med en eller to voksne. 
Variert innhold med 
kombinasjon av 
stillesitting/bevegelse. 
Eksempel innhold: 
kalender, sang 
høytlesning og samtale. 

Styrke fellesskapet, 
skape en god 
atmosfære. 
Trygghet 
Begreps- og 
språktrening. 
Sangglede 
Gi barna kunnskap om 
det temaet vi jobber 
med. 
Konsentrasjonstrening. 
Forberede  aktivitet. 



 
Hva/aktivitet Hvordan/arbeidsmåte Hvorfor/målsetting 

Aktivitet Felles aktivitet eller i 
grupper. Aktivitet etter 
prosjekt; forming 
skogstur, dramatisering 
osv. 
Aktiviteten skal være 
tilpasset barnas 
forutsetninger og 
behov. 
 

GLEDE! 
Stimulere til barnets 
helhetlige utvikling. 
Barna skal gjennom 
ulike aktiviteter oppleve 
følelser av mestring og 
dermed utvikle sin 
selvfølelse. 
Gi barna ulike 
erfaringer.  
Styrke fellesskapet. 
Samarbeid 

Frokost 
Smøremåltid 
Fruktmåltid 
 

Barna er delt i grupper. 
En voksen sitter ved 
hvert bord.  

Felles kosestund. 
Barna skal øve seg på 
å vente på tur, sende til 
hverandre, vise 
omsorg, rydde etter 
seg. 
Språk/begrepstrening 
Selvstendighetstrening. 

Garderobe, på- og 
avkledning 
 
Bleieskift 

Få barn i garderoben 
samtidig. De voksne 
hjelper til med på- 
avkledning etter behov. 
 

Selvstendighet i forhold 
til på/av kledning (øve) 
Lære hva som er 
fornuftig å ha på seg - 
etter vær og føre.  
Erfare hva som er “lurt” 
å kle på først - og sist. 
Holde orden på klær og 
sko.                          
Begrepstrening (navn 
på ulike klær, farger..) 

Hvilestund (etter 
behov) 
 
 

Barna lytter til cd eller 
den voksne leser høyt 
fra bok.  I spesielle 
anledninger ; film. 

Rolig stund etter en 
hektisk formiddag. 
Lytte/konsentrasjons- 
trening. 

Henting 
 
 
Kl. 17: Barnehagen 
stenger. 

Personalet følger barna 
i garderoben 
Informasjon omkring 
dagens hendelser, 
muntlig eller skriftlig. 

Fin avslutning på 
dagen; barnet i fokus.  
Foreldrene skal få 
innblikk i hva barnet 
har opplevd og lært. 



 

OVERSIKT OVER BARN 2016-17 
 

NAVN AVD. LUNDHAUG FØDT OPPSTART TILBUD 

    
Signe Lunde 2011 Etter ferie  5 dg. 

Andrea Lien 2011 Etter ferie  5 dg 

Aud Nelly Myrvang 
Haugen 

2011 Etter ferie 3 dg 

Kristine Lunde  2012 Etter ferie 5 dg 
Petter Flått Midthaugen 2012 Etter ferie  4 dg 

Vetle Martin Myhre 2012 Etter ferie 5 dg 

Sigurd Sæteren 
Thorvaldsen 

2013 Etter ferie 4 dg 

Eskil Myrvang 2013 Etter ferie  5 dg 

Mario Roi-ampaeng 
Bakke 

2013 Etter ferien  5 dg 

Hedda Sørbønsveen  2013 Etter ferien 4 dg 
Ingrid Aurora Flått 
Midthaugen 

2013 Etter ferien 4 dg 

Martin Nordby 2013 Etter ferien  3 dg 

Kari Louise Rønningen 
Henrikhaugen 

2015 17.08 3 dg  
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NAVN AVD. MARIRINGEN FØDT OPPSTART TILBUD 

Amina Akhmadova 2011       Etter ferien 5 dg 

Andrine Felde  2011 Etter ferien 5 dg 

Ole Henrik Gjerdbakken Nereng 2011 Etter ferien 5 dg 

Mathilde Lien Stormyrengen  2011 Etter ferien 5 dg 

Siri Parthaugen  2011 Etter ferien  4 dg 

Henrik Hovdelien Vestum 2011 Etter ferien 5 dg 

Theo Åsødegård 2011 Etter ferien 3 dg 

Lars Kind Perstuen 2011 Etter ferien  5 dg 

Jenni Nordengen Sveum 2011 18.08 4 dg  

Håkon Baarli Fossum 2011 17.08 5 dg 

Kristian Parthaugen 2012 Etter ferien 5 dg 

Halle Bjørkeli Granseth  2012 Etter ferien 5 dg 

Magnus Grønvold 2012 Etter ferien 5 dg 

Lodin Haugseth Kind 2012 Etter ferien  5 dg 

Mille Haugen Lykkja 2012 Etter ferien 4 dg 

Maja Lyshaug 2012 Etter ferien  4 dg 

Lone Marie Bakke Rustestuen  2013 Etter ferien  5 dg 

Daniel Høst 2013 Etter ferien 5 dg 

Gabija Varfalamejevaite 2013 Etter ferien 5 dg 

Emilie Lien Åsødegård 2013 Etter ferien  5 dg 

Sofie Bjørnrud 2013 Etter ferien  5 dg 

Ole Marius Småladen 2013 19.08.15 3 dg 

Hava Akhmadova 2013 19.08.15 5 dg 

Scott Nygård Dahl 2013 Etter ferien 3 dg 

Henrik Baarli Fossum 2013 17.08 5 dg 

Johanne Tomter Fossum 2014 Etter ferien  5 dg 

Vindar  Alhan 2014 Etter ferien  4 dg 

Leander Loeng Kjeldsrud 2014 19.08.15 4 dg 

Ronja Wifladt-Nygård 2014 19.08.15 3 dg 

Ola Hasle Schjørlien 2014 19.08.15 5 dg 

Sander Walhovd Taaje 2014 Etter ferien 4 dg 

Runa Harbu Rønningen 2014 Etter ferien 3 dg 

Svendsen, Geir Christian 2014 17.08 5 dg 

Ingrid Ulsaker 2015 Etter ferien  3 dg 

Mille Parthaugen  2015 Etter ferien 4 dg 

Maiken Haugen Lykkja 2015  08.08 4 dg 

Kristine Bakke Rustestuen 2015 18.08 3 dg 

Mathias Tomter Jonas 2015 18.08 2 dg 

Sofie Berge 2015 17.08 5 dg 

Ane Engevold  2016 Høst 2016  
 



 

NAVN AVD. SOLHEIM FØDT OPPSTART TILBUD 

 Maja Torbergsen 2011 Etter ferien 5 dg 

Eskil Tåje Øksnevad 2011 Etter ferien 5 dg 

Rolf Daniel Johnsen 2011 Etter ferien  5 dg 

Alba Byfuglien Onsager 2011 Etter ferien 5 dg 

Helena Marie Kristiansen 2011 17.08 4 dg 

Ella Ruud Stormyrengen 2012 Etter ferien 3 dg 

Nefton Øistad Normann 2012 Etter ferien 5 dg 

Maja Gjerdalen 2012 Etter ferien 5 dg 

Gustas Sirvydas 2012 Etter ferien 5 dg 

Maria Klevmoen Ryttersveen 2012 Etter ferien 4 dg 

Henrik Gjerdalen Taraldstad 2012 Etter ferien 5 dg 

Signe Øistad 2012 Etter ferien  5 dg 

Ulva Matilda Ingadatter 2012 Etter ferien 3 dg 

Tobias Tåje Øksnevad 2013 Etter ferien 5 dg 

Hans Christian Slettum 2013 Etter ferien 4 dg 

Ane Kalstad Benstigen 2013 Etter ferien 5 dg 

Oliver Opdal 2013 Etter ferien 5 dg 

Alvar Byfuglien Onsager 2013 Etter ferien 5 dg 

Oliver Strømsjordet 2013 Etter ferien 5 dg 

Astrid Olava Kristiansen 2013 18.08 3 dg 

Hilma Otilie Sveum Nereng 2013 17.08 3 dg 

Aksel Bakke Klemoen 2014 Etter ferien 4 dg 

Fredrik Klevmoen 
Ryttersveen 

2014 Etter ferien 4 dg 

Alvin Jonas Pedersen 2014 Etter ferien 5 dg 

Ludvik Slettum 2014 Etter ferien 5 dg  

Tora Sofie Øistad Normann 2014 Etter ferien 5 dg 

Håvel Halden 2014 Etter ferien 3 dg 

Elise Taaje 2015 17.08 4 dg 

Ingeborg Øistad 2015 17.08 5 dg 
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