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Vi er huset med det rare i, hos oss skal alle få være bekymringsfri. 

Her er det hverdagsmagi og vennegaranti, og målet er å være mobbefri. 

Trygghet, inkludering, glede og respekt anser vi som viktig for barns lære og vekst. 

Som dere vet er det morgendagens helter som er her-  

så jobben blir tatt alvorlig av alle og enhver. 
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Barnehageruten 2022/2023 

August Nytt barnehageår 15.aug 
Planleggingsdag mandag 15. og 
tirsdag 16. aug 
   

September 
 

 

Oktober Mandag 10.oktober - 
planleggingsdag 

November  

Desember 24.desember stengt 

26.desember 

31.desember stengt 
Januar 2.januar – planleggingsdag stengt 

Februar  

Mars  

April 5.april stengt 

6. - 10. april stengt 
Mai 1.mai 

17.mai stengt 

18.mai stengt 

19.mai stengt 

29.mai 
Juni   

Juli  

Kjære foreldre og foresatte, velkommen til et nytt barnehageår! 

Da er vi endelig i gang med et nytt barnehageår, noen fjes er nye og noen kjenner vi fra 

før. Vi ser frem til å bli kjent med dere alle, både små og store! 

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 

nestekjærlighet. Ved hjelp av god omsorg håper vi å få etablert trygghet i gruppene. Når 

tryggheten ligger der er det enklere for både store og små å være seg selv, ytre sine meninger 

og standpunkt, tørre å si ifra, ta initiativ til vennskap og gå inn i positiv samhandling! Vi har her i 

barnehagen stort fokus på sosial kompetanse, inkludering, språk, kommunikasjon og retten til 

medvirkning. Gjennom dette arbeidet håper vi å fremme og forebygge barnas fysiske og 

psykiske helse, og gi barna en opplevelse av mestring i hverdagen.  

Ved Lyngstad og Vevang barnehager har vi Visjonen BARNET I FOKUS, for oss betyr 

denne visjonen at vi som voksne i barnehagen alltid skal ha barnets beste som utgangspunkt for 

vårt arbeid. Vi må ha gode dagsrutiner som er tilpasset barna og deres behov. Vi må anerkjenne 

barnet og vise barna sine meninger og ytringer respekt. Vi må være voksne som møter og ser 

barna der de er, og lytter til deres behov. I tillegg må vi ha et miljø som skaper inkludering og 

tilhørighet, ALLE SKAL VÆRE MED – Ved å ha barna i fokus håper vi på å skape trygge og robuste 

barn som får en sterk og god selvfølelse. 

«Barn som har god selvfølelse er bedre rustet til å ta egne valg ut ifra sine behov og verdier. 

De vil også ha lettere for å inngå fine vennskap og sunne relasjoner med andre mennesker». 

Ellen C. Mentzoni Nilsen april 2018. 

 

Med de personalgruppene vi har i disse barnehagene, har vi de beste forutsetninger! Her finner 

vi damer fulle av omsorg, kreativitet, humor, arbeidslyst, faglighet og engasjement og de er 

klare for å ta fatt på de oppgaver som er! Det viktigste for oss alle er at ditt barn og du som 

forelder og foresatte skal føle dere trygge, sett, hørt og ivaretatt! 

Da klipper jeg snoren for et nytt barnehageår og velkommen skal dere være hit til oss       

 Mvh  

Enhetsleder ved Lyngstad og Vevang barnehager Caroline Eriksen 
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 Hvem er vi 

«VI» er Lyngstad og Vevang barnehager. Vi er to kommunale barnehager som ligger i naturskjønne omgivelser, noe som vi liker og nytte oss av. Vi 

er to relativt små barnehager med to avdelinger i hver og vi har begge barn i alderen 1 – 6 år. Barnehagene har totalt 16 ansatte, dette er damer 

i sin beste alder og med ulik kompetanse. Disse hardt arbeidende damene møtes for samarbeid en gang i måneden, grunnen til det er at vi 

sammen skal bli innmari god! De bruker personalmøtene til faste treffpunkt, da for å utveksle erfaringer og evaluere det arbeidet som har blitt 

gjort og utvikle seg faglig!  Siden vi er såpass små, har vi felles enhetsleder. 

 

Lyngstad Barnehage 

Lyngstadvegen 202 

6493 Lyngstad 

Epost: 

caroline.eriksen@hustadvika.kommune.no 

Tlf enhetsleder: 98454649 

Tlf avd. Blåbær: 947 82 855 

Tlf avd. Tyttebær: 948 85 605 

 

Vevang Barnehage 

Skolevegen 22 

6494 Vevang 

Epost: 

caroline.eriksen@hustadvika.kommune.no 

Tlf enhetsleder: 98454649 

Tlf avd. Sjøstjerna: 975 74 300 

Tlf avd. Kråkebollen: 975 75 823 

 

mailto:caroline.eriksen@hustadvika.kommune.no
mailto:caroline.eriksen@hustadvika.kommune.no


Hustadvika kommune - Årsplan 2022/2023 for Lyngstad og Vevang barnehager                                                   

5 

Årsplan – Hva skal skje i løpet av barnehageåret 2022 – 2023 
Lyngstad og Vevang barnehager har en årsplan og et teksthefte som vil gi dere et bilde av hvem vi 

er. Grunnen til at vi har valgt å ha to dokumenter er fordi vi ønsket å gjøre årsplanen til et kortfattet 

og godt verktøy som avdelingene og dere som foreldre lett kan finne frem i. I selve årsplanen vil 

dere få en oversikt over aktiviteter og hendelser som er gjennom året i tillegg til litt informasjon. 

Dere finner også mål fra rammeplanen som barnehagen skal jobbe med gjennom året, disse målene 

vil dukke opp igjen i avdelingens månedsplaner og vil bli evaluert etter hver endt måned, dere 

foreldre vil få disse evalueringene og planene tilsendt på epost hver måned. Tekstheftet gir mer 

utfyllende informasjon om vår visjon og vårt barnesyn, i tillegg står det mer utfyllende om 

satsningsområde og fokusområdet. Dere vil også finne en progresjonsplan med utgangspunkt i 

rammeplanens fagområder. Vi håper dere vil lese igjennom barnehagens dokumenter for å få et lite 

i innblikk på hvem vi er, hva vi liker å gjøre og hva vi skal bruke barnehageåret vårt på. 

 

Som foreldre og foresatte er det ekstra viktig at du leser igjennom denne årsplanen, fordi du har en 

rett til å medvirke, kom med ønsker og tanker omkring ting du tenker er viktig for barna. Ved å 

komme med innspill kan du være med på å påvirke vår barnehagehverdag her ved Lyngstad og 

Vevang barnehager. 
 

Satsingsområde barnehageåret 2022 – 2023 er forankret i kompetanseplanen og vi viser 

til mer utfyllende beskrivelse i tekstheftet: 
Språk og supplerende kommunikasjon 

Et godt psykososialt miljø – med utgangspunkt i verdiene til barnehagene 

Livsmestring (satsning gjennom Recomp) 

Kunst kultur og kreativitet (satsing gjennom Rekomp) 

 

Fokusområder i barnehageåret, viser til mer utfyllende beskrivelser i tekstheftet 
Trygghet – trygg tilknytning 

Sosialkompetanse 

Et godt psykososialt miljø 

Språk og retten til medvirkning 

 

 

 Aktivitetskalender 2022-2023  

   August Planleggingsdag ved oppstart av hvert barnehageår 
Tilvenning av nye barn - oppstartsamtaler 
Oppstart av barn til andre avdelinger. 

 September Tilvenning av nye barn.  
Foreldremøte  
Brannvern  

Oktober Foreldresamtaler  
FN – dagen, foreldrekaffe m/foreldre. 
Planleggingsdag - Rekomp 

November Foreldresamtaler  
Juleverksted  
 

Desember Luciafeiring  
Adventsamling m/juleevangeliet, får besøk av presten  
Nissefest   
Barnas Julebord  

Januar Ski og akedag – om været tillater det 

Februar Karnevalsuke 
6. februar samenes nasjonaldag 

Mars Barnehagedagen 
Overføringssamtaler - skole 

April Påskesamling med presten 
Påskefrokost m/foreldre 
Foreldresamtaler 
Foreldremøte 
Dugnad 

Mai  17.mai feiring – dagen før dagen 
Foreldresamtaler 
Besøk i kirka for førskoleklubben 

Juni  Sommerfest (FAU) 
Sommerfestavslutning for førskolebarna 
Fotografering 
Uvarslet brannøvelse 

Juli sommeråpen barnehage  
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Hos oss skal barnet ditt få 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjelp til å 

finne venner 
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Her kan du bli litt bedre kjent med de ulike avdelingene ved Lyngstad og Vevang barnehager: 

Lyngstad Vevang 

 Avdeling Blåbær (3 - 6 år)  
På Blåbær har vi 18 fulltidsplasser for barn mellom 3 og 
6 år. Ved oppstart blir vi 14 barn, der blir da 8 Jenter og 
6 gutter. I tillegg til grunnbemanning vil vi ha noen 

ekstraressurser inne, knytt til enkelte vedtak.  
 
 De voksne på blåbær: 
Monja Hvattum 100% - Pedagogisk leder 
Gunn Iren Årsborg 100% - Barneveileder  
Ann Værø 100% - Barneveileder 
Britt Sissel 50% - Barneveileder  
 

 Avdeling Sjøstjerna (3 - 6 år) 
På Sjøstjerna har vi 18 fulltidsplasser for barn mellom 3-6 år. Ved 
oppstart høsten 2022 starter vi med 17 barn, hvor 9 er jenter og 8 
gutter. På avdelingen skal vi være 3 voksne hver dag. I tillegg til grunn 

bemanning vil vi ha noen ekstraressurser inne, knytt til enkelte vedtak 
  
De voksne på Sjøstjerna er: 
Hilde Marita Naas 90% - Pedagogisk leder 
Anne Lise Farstad 100% – Barn og ungdomsarbeider (barnehagelærer på disp) 
Aneta Bruun 100% - Barneveileder 
Monica Tvedt 40% - Barneveileder 
Shirley Guo Opstad 10% - Fagarbeider 
 

  Avdeling Tyttebær (0 -3 år)  
På avdelingen har vi 12 fulltidsplaser for barn i 
alderen 1 – 3 år. Ved oppstart til høsten 2022 vil 

vi være 11 barn, da med 7 jenter og 4 gutter. 1 jente har oppstart i 
november, så fra november er vi fulltallige. På Tyttebær går det 4 
voksne fast.  
 
 
De voksne på Tyttebær er: 
Veronica Hustad 100% - Pedagogisk leder 
Bente Bratset 90% - Barnehagelærer 
Mona Halås Sandblåst 100% - Barn og ungdomsarbeider 
Tina Hoset 100% - Barneveileder 
Britt Sissel Teistklubb 10% - Barneveileder 
 

Avdeling kråkebollen (0 - 3 år)   
Vi har 9 fulltidsplasser for barn i alderen 1 – 3 år. Ved oppstart høsten 
2022 starter vi med 7 barn der 3 er jenter og 4 er gutter. I november 
blir vi b barn, da kommer det en jente til inn på kråkebollen. På 

Kråkebollen går det 3 årsverk fast, fordelt på 4 voksne.  
 
 
De voksne på Kråkebollen er: 
Brit Marie Sandøy 80% - Pedagogisk leder 
Laila Bolli 80% - Barn og ungdomsarbeider 
Heidi Smørholm Meek 80% - Barnepleier 
Shirley Guo Oppstad 60% - Fagarbeider (barnehagelærer på disp) 
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Fagområder og mål som barnehagen skal jobbe med 

Målsetninger – Hva skal barna få kjennskap til 

gjennom fagområdene Nærmiljø og samfunn  

- Vi jobber for at barna skal oppleve tilhørighet i en 

liten gruppe 

- Vi jobber for at barna får bli kjent med nærmiljøet 

sitt, og hva man kan finne der. 

- Vi lar barna utforske barnehagens inne og 

uteområder 

- Vi jobber for at barna får et innblikk på hvordan 
barn i andre land har det. 
- Vi jobber for at barna skal få en begynnende 
kjennskap til barnekonvensjonen. 
- Barn skal lære seg å respektere andre, men også 
sette grenser for seg selv. 
- Barna skal oppleve at deres ord og handlinger 

påvirker hverdagen både for dem selv og andre. 

- Barna skal gjennom lek eller prosjekter få en 

forståelse for samfunnet slik det har vært før og slik 

det er i dag. 

- Vi jobber for at barna skal få vise frem og gjøre de 

andre barna på barnegruppen kjent med familien 

sin. 

-Trekke frem lokalhistorie og lokale tradisjoner 

 

 

 

Målsetninger – Hva skal barna få 

kjennskap til gjennom fagområdene 

kunst, kultur og kreativitet 

- Barna blir kjent med ulike materialer 
gjennom sansene sine; smake, lukte og føle 
-Tilrettelagte formings-aktiviteter ukentlig, 
eks. maling, lim, tegning, plastelina og 
leikedeig. 
- Dramatisere enkle eventyr 
- Være med på å utforme lekeareal inne eller 
ute 
- Få kjennskap til kunst og kulturuttrykk fra 
gamledager og frem til i dag 
- Barna skal få lage nye og spennende ting 
ved å bruke ulike farger, teknikker og 
materialer  
- Bruke musikk som utgangspunkt for å 
skape 
-Vi synger og danser sammen med barna og 
bruker instrumenter  

Målsetninger – Hva skal barna få 

kjennskap til gjennom fagområdet 

kropp, bevegelse, mat og helse 

- Aktiv bruk av kroppen gjennom turer, 

bevegelsesanger og lek 

- Få inn gode rutiner knyttet til hygiene, kost, 

aktivitet og hvile. 

- Smake på ulik mat og få nye 

smaksopplevelser 

- Trening i på- og avkledning. 
- Oppleve gode og sunne måltider sammen 

- Barna skal få utfordringer både i lek og ved 
tilrettelagte oppgaver og oppleve mestring. 
-Barna skal få kunnskap om mat og dens 
opprinnelse. Fra mat – til måltid. 
- Barna skal få kjennskap til 

menneskekroppen og dens rariteter. 

- Være sammen om å lage og spise god og 

sunn mat. Noe som fremmer god 

fellesskapsfølelse. 

- Barna skal bli trygge på egen kropp og få en 

positiv selvoppfatning. 
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Fagområder og mål som barnehagen skal jobbe med 

 

Målsetninger – Hva skal barna få kjennskap 

til gjennom fagområdet kommunikasjon, 

språk og tekst 

- Barna skal få uttrykke følelser, meninger, tanker 

og erfaringer på ulike måter. 

-  Barn skal få et rikere språk og ordforråd  

- Barna skal bli lest for både alene og sammen 

med andre barna 

- Vi skal jobber mye med konkreter og bilder 

- Vi skal synge ofte, og har ukentlig 

musikksamling 

-Vi skal ha leker, improvisere og eksperimentere 

med rim, rytme, lyder og ord 

-Vi skal bli godt kjent med forskjellige eventyr og 

fortellinger.  

- Vi leser bøker, synger og setter av tid til 
samtaler både med enkeltbarn og i grupper 

- barna skal få bruke språket sitt aktivt til å skape 
relasjoner og delta i lek og som redskap til å løse 
konflikter. 

 

Målsetninger – Hva skal barna få kjennskap til 

gjennom fagområdet Natur, miljø og teknologi 

- få gode opplevelser med friluftsliv året rundt. 

- Barna skal få oppleve og utforske naturen.  

- Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser 

- Få kunnskap om dyr og dyreliv 

- Bruke naturen som arena for undring, utforsking, 

lek og læring 

- Lære om bærekraftig utvikling og vise naturen 

respekt 

- Få en begynnende forståelse for hvordan vi skal ta 

være på naturen og jorda vår. 

- Få kjennskap til livets gang. 

- Hjelpe barna med å forstå sammenhenger i 

naturen, samfunnet og universet. 

- Utforske og eksperimentere med teknologi og 

naturfenomener. 

- Få kjennskap til ulike naturfenomener og 

reflektere rundt dette med voksne 

 

Målsetninger – Hva skal barna få 

kjennskap til gjennom fagområdet Etikk, 

religion og filosofi 

- Gjennom samtale og undring skal barna selv 

måtte lytte, stille spørsmål, reflektere og finne 

svar. 

- Få hjelp til å utvikle respekt og empati for 

hverandre.  

- Barna skal være med å markere høytidsdager 

og tradisjoner. 

- La barna få undre seg og reflektere rundt 

sammenhenger i naturen og rundt andre 

eksistensielle spørsmål 

- Utviklet en interesse og respekt for 

hverandre og forståelse for at det finnes 

mange måter å forstå ting på og leve sammen 

på. 
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Fagområder og mål som barnehagen skal jobbe med  

Målsetninger – Hva skal barna få kjennskap til 

gjennom fagområdet antall, rom og form 

- Barna skal igjennom leken få forske og finne 

matematikk i dagliglivet, gjennom erfaringer med 

sammenligning, sortering, plassering, visualisering, 

former, mønster, tall, telling og måling. 

- Få utforske mulighetene som ligger i ulike redskaper 

og teknologi 

- Lage konstruksjoner av ulike materialer  

- Barn få kjennskap til sortering, plassering, former, 

mønster gjennom leken. 

Fagområdene gjenspeiler de områdene som barn har interesse 

for og som gir barn i barnehagealder egenverdi. Disse 

fagområdene skal være med på å fremme trivsel, allsidig 

utvikling og helse. Fagområdene skal være en gjennomgående 

del av barnehagens innhold «Rammeplanen 2017». 

På hver månedsplan står det hvilke mål avdelingene skal jobbe 

med i den kommende måneden + evaluering for måneden som 

har vært. 
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Mål for måneden 

- Gjøre barn og foreldre så trygge at det føles 

greit og skilles. 

- Barna skal bli trygg på de voksne, på 

hverandre og omgivelsene 

- At barnet skal sitte med en god opplevelse av 

det å være i barnehagen 

- At barna skal få venner og føle seg som en del 

av et fellesskap 

   

 

 

 

 

 

 Man Tir Ons Tor Fre 

31 1 2 3 4 5 

32 8 9 10 11 12 

33 15 
 

Planleggings 

dag 

 

16 
 

Planleggings 

dag 

17 
Nytt 

barnehageår 

      

18 19 

34 22 23 24 25 26 

35 29 30 31   

Som liten kan det være skummelt å begynne i 

barnehagen og overgangen fra den hverdagen 

man er vant til er stor. Derfor er 

tilvenningstiden veldig viktig. Denne kan for 

enkelte små gå helt problemfritt, men for 

andre kan det være vanskeligere. Derfor må 

dere som foreldre ta dere god tid og lytte til 

barnets behov. Det kan være avgjørende for 

barna sin videre trivsel i barnehagen. Vi vet at 

de fleste kan få opptil 3 dager betalt 

tilvenningsperiode, men vær forberedt på at 

det kan ta lenger tid. Vi forstår at dette kan 

være vanskelig å overlate det kjæreste du har 

til oss, men om vi gir det litt tid, så går det som 

oftest veldig bra! De voksne på 

småbarnsavdelingene vil du finne på gulvet i 

denne perioden, det er viktig og være lett 

tilgjengelig slik at barna kan søke trygghet når 

de trenger det! 

Husk og les infobrev, hvor det står mer 

utfyllende om tilvenningsperioden hos oss. 

 

Trygghet er en 

forutsetning for å 

mestre livet og ha 

en positiv utvikling! 

August 
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 Man Tir Ons Tor Fre 

35    1 2 

36 5 6 7 8 9 

37 12 13 14 15 16 

38 19 

Brannvernuke 

20 

Brannvernuke 

21 

Brannvernuke 

22 

Brannvernuke 

23 

Brannvernuke 

39 26 27 28 29 30 

September 

 
I uke 38 er det nasjonalbrannvern. 

Vi kommer derfor til å ha en varslet 

brannøvelse med barna. Målet med 

øvingen er at barna skal bli kjent med 

lyden av brannalarmen og lære hva de 

skal gjøre når alarmen går. 

Denne uken kommer vi til å benytte 

program og aktivitetspakker som 

brannvesenet har utviklet og som er 

tilpasset barn.  Maskoten Bjørnis er 

sentral i opplegget. Han er utviklet for å 

møte barns behov for omsorg og trygghet 

ved brann og andre ulykker, og vil gi barn 

og voksne gode råd om brannvern. Så vær 

beredt på å gå brannvernrunde sammen 

med barnet ditt hjemme.  

                              
Husk og sjekk 

Brannvarslere, brannslanger og 

apparat 

 
 

   

 

  

Hold høsten 

ren 2022 

Hold høsten ren finner 

sted september i 

forbindelse med den 

internasjonale 

strandryddedagen. 

Hold høsten ren er 

lørdag 9-18.sep 

Strandryddeuka 
(holdnorgerent.no)  

 

Det blir foreldremøter i begge 

barnehagene i løpet av høsten, forms 

blir levert ut i aug/sep i forhold til  

ønsker knytt til innhold. 

TEMA OG MÅL FOR 

MÅNEDEN KOMMER 

PÅ MÅNEDSPLAN 
 

 

 

      

      

https://holdnorgerent.no/strandryddeuka
https://holdnorgerent.no/strandryddeuka
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 Man Tir Ons Tor Fre 

40 3 4 5 6 7 

41 10 
Planleggingsdag 

Verdensdagen 

for psykisk helse 

11 12 13 14 

42 17 

 

18 19 20 21 

43 18 19 20 21 22 

44 25 26 27 28 29 

Oktober 

 
 

 

 

 

Oktober 

 
 

 

 

24.oktober FN  
Det vil bli et opplegg både ved 

Lyngstad og Vevang barnehage 

knyttet til FN dagen.  

- klesbyttedag 

- Høstfest 
 

Oktober 

 
24.oktober FN  

Det vil bli et opplegg både ved 

Lyngstad og Vevang barnehage 

knyttet til FN dagen.  

- klesbyttedag 

- Høstfest? 

Lørdag 10.oktober 

Tema: 
«løft blikket» 

 

        

 

I barnehagen har vi tema om 

psykisk helse i uke 41?? 

 

 

 

 

Lørdag 10.oktober 

Tema: 
Vi tenger hverandre 

 

        

«løft blikket» 
 

I barnehagen har vi tema om 

psykisk helse i uke 41?? 

Nasjonaldager 

1.oktober  

Kina Nasjonaldag 

  

 
 

Nasjonaldager 

1.oktober  

Kina Nasjonaldag 

  

 

 

TEMA OG MÅL FOR 

MÅNEDEN KOMMER 

PÅ MÅNEDSPLAN 

 

TEMA OG MÅL FOR 

MÅNEDEN KOMMER 

PÅ MÅNEDSPLAN 

 

 
 

Oppstart av foreldresamtaler :) 

Her vil dere enten få en sms, epost 

eller liste som dere skriver dere på. 

Dette blir ordnet avdelingsvis. 

 

 

Oppstart av foreldresamtaler :) 

Her vil dere enten få en sms, epost 
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 Man Tir Ons Tor Fre 

44  1 2 3 4 

45 7 8 9 10 11 

46 14 15 16 17 18 

47 21 22 23 24 25 

48 28 29 30   

November 
 

November Nasjonaldager 

Latvia nasjonaldag 18.november 

 

 

 

Nasjonaldager 

Polen nasjonaldag, 11.november 

Latvia nasjonaldag 18.november 

 

 

TEMA OG MÅL 

FOR MÅNEDEN 

KOMMER PÅ 

MÅNEDSPLAN 

 

Forberedelser til jul 😊 Vi 

starter opp med juleverksted og 

forberedelser til julen. 

Foreldresamtaler for de som 

øsker det 😊 

 

 

Forberedelser til jul 😊 Vi 

starter opp med juleverksted og 

forberedelser til julen. 

Foreldresamtaler for de som 

øsker det 😊 
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 Man Tir Ons Tor Fre 

48    1 2 

49 5 6 7 8 9 

50 12 
 

13 
Luciadagen 

14 15 16 

51 19 20 21 22 23 

Lille julaften 

52 26 

Barnehagen 

stengt 

27 28 29 30 

 

Desember 
 

Thailand feirer 

nasjonaldagen 5. desember 

 

Thailand feirer 

nasjonaldagen 5. desember 

Tenn lys, et lys skal brenne 

For denne lille jord 

Den blanke himmelstjerne 

Der vi og alle bor 

Må alle dele håpet 

Så gode ting kan skje 

Må jord og himmel møtes 

Et lys er tent for det. 

 

Tenn lys, et lys skal brenne 

For denne lille jord 

Den blanke himmelstjerne 

Der vi og alle bor 

Må alle dele håpet 

Tema og mål for 

måneden 

kommer på 

månedsplan 

Tema og mål for 

måneden 

kommer på 

månedsplan 
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 Man Tir Ons Tor Fre 

1 2 

Oppstart på det 

nye året       

3 4 5 6 

2 9 10 11 12 13 

3 16 17 18 19 20 

4 23 24 25 26 27 

5 30 31    

Januar 
 

Januar  

Tema og mål for 

måneden kommer 

på månedsplan 

 

 

Tema og mål for 

måneden kommer 

på månedsplan 

Denne måneden skal vi 

nytte oss av vinteren, om vi 

får den       

- Skidag 

- Akedag 

- Og andre 

vineraktiviteter 

Å dette må vi ta når det blir 

vær for det       

 

Denne måneden skal vi 

nytte oss av vinteren, om vi 

får den       
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 Man Tir Ons Tor Fre 

5   1 2 3 

6 6 
Samenes 

nasjonaldag

 

7 8 9 10 

7 13 

 

Karneval 

uke 

14 

 

Karneval 

uke 

15 

 

Karneval 

uke 

16 

 

Karneval 

uke 

17 

 

Karneval 

uke 

8 20 21 22 23 24 

9 25     

6.februar – samenes Nasjonaldag, 

Dette markeres i barnehagen! 

 

       Februar         
 

Februar I uke 7 er det 

Karnevalsuke ☺ 

Vi har litt karnevals klær 

i barnehagen, men ta 

med om dere ønsker 

Vi avslutter uken med en 

karnevals fest ☺ 

 

 

Det er vinterferie i uke 8 

21 – 25 februar, gi beskjed 

om noen skal ha fri       

 

Det er vinterferie i uke 8 

21 – 25 februar, gi beskjed 

om noen skal ha fri       

Tema og mål for 

måneden kommer på 

månedsplan 

 

Tema og mål for 

måneden kommer på 

månedsplan 

 

 

 

Søndag 27.februar er det 

fastelavnssøndag 

 

Søndag 27.februar er det 

fastelavnssøndag 
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 Man Tir Ons Tor Fre 

9   1 2 3 

10 6 7 8 9 11 

11 14 15 

Barnehage 

dagen 

16 17 18 

12 21 22 23 24 25 

13 28 29 30 31  

                                               Mars                                

Barnehagedagen 

er 15.mars 

Tema er fortsatt 

ikke klart, 

Så vi venter i 

spenning! 

 

 

 

 

Tema og mål for 

måneden kommer 

på månedsplan 

 

Tema og mål for 

måneden kommer 

på månedsplan 

Småkryp (Mel. 
Napoleon sin hær)   
«Jeg liker alle småkryp 
Som kravler rundt 
omkring.              
 De jobber i naturen Og 
holder alt sving.            
Det kravler og det 
kryper Av mange insekt-
typer.            
Av biller, mark og maur, 
Vi frykter ingenting»  
 

 

Småkryp (Mel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at det nå er tid for foreldresamtaler 

 

Husk at det nå er tid for foreldresamtaler 
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 Man Tir Ons Tor Fre 

14 3 4 5 6 
 

Påske 

7 
 

Påske 

15 10 

 
Påske 

11 12 13 14 

16 17 18 19 

 

20 

 

21 

 

17 24 
 

25 26 27 28 

April 
 

April Påskeferie:6 -10. april er 

barnehagen stengt grunnet 

helligdager 

  

 

Påskeferie:6 -10. april er 

barnehagen stengt grunnet 

helligdager 

  

DUGNADSTID 

Det vil bli dugnad i slutten av 

april/starten av mai! 

Barnehagene hadde ikke vært 

det samme om det ikke hadde 

vært for dere og deres innsats 

på dugnad!  

Håper at alle stiller! 

På forhånd takk ☺ 

 

DUGNADSTID 

Det vil bli dugnad i slutten av 

april/starten av mai! 

Barnehagene hadde ikke vært 

det samme om det ikke hadde 

vært for dere og deres innsats 

på dugnad!  

Håper at alle stiller! 

På forhånd takk ☺ 

 

Tema og mål for 

måneden kommer 

på månedsplan 

 

Tema og mål for 

måneden kommer 

på månedsplan 

I år har vi sommeråpne 

barnehager, men vi må allikevel 

kartlegge for når det er ferie! 

Levere inn ferielapper for ønsket 

hovedferie (minimum 3 uker), 

hovedferien bør ligge mellom  

Uke 26 - 32! 

 

Sommerferie skjemaene skal være 

inne før 9.april!! 

 

I år har vi sommeråpne 

barnehager, men vi må allikevel 

kartlegge for når det er ferie! 

Levere inn ferielapper for ønsket 

hovedferie (minimum 3 uker), 

hovedferien bør ligge mellom  

Uke 26 - 32! 

 

Sommerferie skjemaene skal være 

inne før 9.april!! 

 

 

 

Påskesamling 

med presten 

 

Påskesamling 

med presten 

Husk: 

Tid for 

foreldresamtaler 
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 Man Tir Ons Tor Fre 

18 1 2 3 4 5 

19 8 9 10 11 12 

20 15 16 

 

17 

Grunnlovsdag 

18 

Kristi 

himmelfartsdag 

19 

Plan.dag 

 

21 22 23 24 25 
 

26 
 

22 29 

 
2.pinsedag 

30 31   

Mai 
 

Mai 
 

 

Tema og mål 

for måneden 

kommer på 

månedsplan 

 

Tema og mål 

for måneden 

kommer på 

månedsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siste frist for 

foreldresamtaler! 

Skriv dere på! 

 

Siste frist for 

foreldresamtaler! 

Skriv dere på! 
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 Man Tir Ons Tor Fre 

22    1 2 

23 5 

 

6 7 8 9 

24 12 13 14 15 16 

25 19 20 21 22 23 

26 26 27 28 29 30 

SOMMERFEST – FAU/SU ved Lyngstad og 

Vevang barnehager arrangerer sommerfest 

for barna sine. Program for festen kommer 

når det nærmer seg.  

 

SOMMERFEST – FAU/SU ved Lyngstad og 

Vevang barnehager arrangerer sommerfest 

for barna sine. Program for festen kommer 

når det nærmer seg.  

Barn som er helt 

nye og skal starte 

til høsten, vil bli 

invitert på besøk i 

løpet av juni 😊 

 

Barn som er helt 

nye og skal starte 

til høsten, vil bli 

invitert på besøk i 

JUNI 
 

JUNI 

De barna som skal over på 

storbarnsavdeling til høsten skal få 

tilbringe mye tid sammen med dem 

denne måneden. På den måten blir 

de bedre kjent med både barna, de 

voksne og avdelingen. Håper at vi 

på denne måter gjør barna så 

trygge som mulig til oppstart i aug.  

 

 

De barna som skal over på 

storbarnsavdeling til høsten skal få 

Fotografering – Det vil bli fotografering i tidlig av 

denne måneden, fotograf vil bli booket så fort 

man vet hvem man ønsker å bruke  

 

Fotografering – Det vil bli fotografering i tidlig av 

denne måneden, fotograf vil bli booket så fort 

man vet hvem man ønsker å bruke  

PRIDE MÅNED 

 

Fokus på mangfoldet 

som er i samfunnet 

Avslutning for 

førskoleklubben 

Vemodig, men 

veldig koselig 

<3  

 

Avslutning for 

førskoleklubben 

Vemodig, men 

veldig koselig 

<3  

Fotografering 

 

Fotografering 
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 Man Tir Ons Tor Fre 

27 4 5 6 7 8 

28 11 12 13 14 15 

29 18 19 20 21 22 

30 25 26 27 28 29 

 Man Tir Ons Tor fre 

31  1 2 3 4 

32 7 8 9 10 11 

JULI & AUGUST 
 

 

JULI & AUGUST 
 

Sommerbarnehage 

Gjennom Juli og august, kjører vi ulke temaer fra 

uke til uke       

 

 

 

Sola er god, sola er toppen, sola er 

varm og den bruner på kroppen, sola 

som skinner hver morgen for meg sola 

i Hustadvika er best synes jeg! 

Ønsker dere alle en fin ferie <3  

 

 

Sola er god, sola er toppen, sola er 

varm og den bruner på kroppen, sola 

som skinner hver morgen for meg sola 

i Hustadvika er best synes jeg! 

Ønsker dere alle en fin ferie <3  
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På gjensyn       

Da har vi kommet til veis ende for dette barnehage 

året og vi håper dere har hatt et fint barnehageår 

sammen med oss! 

Vi vil takk for nye og gamle bekjentskap og så håper 

vi å se flere av dere til neste barnehage år! 

Noen har nok gått sitt siste år i barnehagene vi 

ønsker derfor den flotte førskolegruppen med 

foreldre, lykke til på skolen og på veien videre <3  

Om dere ønsker og gi oss noen tilbakemeldinger på 

året som har gått så er det bare å ta kontakt på 

telefon eller epost som dere finner fremst i årsplanen 

eller på hjemmesiden. 

 

 

 

På gjensyn       

Da har vi kommet til veis ende for dette barnehage 

året og vi håper dere har hatt et fint barnehageår 

sammen med oss! 

Vi vil takk for nye og gamle bekjentskap og så håper 

vi å se flere av dere til neste barnehage år! 

Litt informasjon om skolestarterne 

Når vi har kommet til juli måned har førskolebarna hatt daglig opplegg i egen gruppe 

gjennom barnehageåret. De har jobbet skoleretett med «Trampoline» aktivitetsbøker, 

denne gir barna innblikk i temaer de vil møte på skolen. De har prosjekter, spiller spill, 

går turer og på vårparten gjennomføres det besøk til skolen sammen med barn fra 

Lyngstad barnehage etc, her er det skolen som står for opplegget. 

Barnehagen prøver på denne måten og legge til rette og forberede barna slik at 

overgangen blir så fin som mulig. Som voksen er det viktig at vi har positive holdninger 

til overgangen, slik at barna kan glede seg over alt som bli nytt og spennende, men det 

er også helt normalt om noen gruer seg litt. 

Barnehagen starter i januar med å ha barnesamtaler og overgangssamtaler med dere 

foreldre, på den måten kan vi sammen gi skolen et så riktig bilde av barnet som mulig. 

Vi får overgitt informasjon om barnet sine forventninger om skolen og skolen får da en 

større mulighet til å møte barnet ditt på best mulig måte. Overgangsmøter mellom 

barnehage og skole starter i februar/mars.  

Hvert år har vi avslutning for førskolebarna, det har blitt en tradisjon hos oss at hele 

førskoleklubben, får komme til barnehagen på kveldstid. Her har de avslutning 

sammen med de voksne på avdelingen. Det blir varmmat, kino med alt det som hører 

til, pluss lek. Barna får bestemme innholdet på avslutningen, så det kan variere noe. 

Dette har vært en suksess, og barna synes det er stor stas og få være i barnehagen 

etter stengetid, uten alle de andre       

Dere som foreldre vil bli orientert om overgang barnehage-skole på høstens 

foreldremøte.  

 

 

 

Litt informasjon om skolestarterne 

Når vi har kommet til juli måned har førskolebarna hatt daglig opplegg i egen gruppe 

gjennom barnehageåret. De har jobbet skoleretett med «Trampoline» aktivitetsbøker, 

denne gir barna innblikk i temaer de vil møte på skolen. De har prosjekter, spiller spill, 
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Foreldresamarbeid 

Dere som foreldre og foresatte er vår viktigste samarbeidspartner, vårt samarbeid er avgjørende for at barna skal ha det bra. Vi tenker at den 

daglige kontakten er den viktigste for at barna skal få en fin barnehagehverdag, men det er også viktig og se på helheten. Vi har satt opp noen 

punkter i forhold til hvordan vi som barnehage ønsker å være, og noen 

forventninger til dere som foreldre. 

 

Som kontaktflater utenom den daglige kontakten har vi foreldremøter 2 

ganger i året (høst og vår) I tillegg til møter i SU.  SU har lagt opp til to 

møter i året, om det kommer opp uventende saker tar vi flere møter. FAU som består av bare foreldre har eget årshjul over sine oppgaver og 

gjøremål. Det står mer om disse organene i tekstheftet til barnehagen. 

 

Barnehagen forventer 

❖ At dere foreldre gir beskjed til personalet når dere leverer og 

henter barna, og at barna blir hentet før stengetid 16.30. 

❖ At foreldrene som kommer og leverer/henter barna er tilstede 

(uten mobiltelefon på øret). 

❖ At dere gir oss beskjed ved levering om det har noe som kan påvirke 

barnets dag (lite søvn/dårlig start på dagen etc). 

❖ At dere sier fra når barnet har fri eller er syk, eventuelt om barnet 

kommer senere enn kl. 09.30 (ved sykdom, husk og forhold dere til 

smittevernregler). 

❖ At dere er interessert og stiller spørsmål om barnehagehverdagen 

til barnet deres. 

❖ At dere møter på foreldremøter og foreldresamtaler. 

❖ At dere tar opp ting dere lurer på eller reagerer på. Ta det gjerne 

under 4 øyne. 

❖ At dere sier ifra om endringer i barnets livssituasjon. 

❖ At dere snakker positivt om barnehagen og barna i barnehagen for 

å styrke vennskap og gode Relasjoner. 

❖ At dere påser at barnet alltid har godt med skifteklær (2 fulle sett), 

slik at turer og lek ikke blir ødelagt for barnet.  

❖ At klærne merkes med navn. 

❖ At dere leser informasjon og skriv som kommer fra barnehagen 

 

 

 

Barnehagen forventer 

❖ At dere foreldre gir beskjed til personalet når dere leverer og 

henter barna, og at barna blir hentet før stengetid 16.30. 

❖ At foreldrene som kommer og leverer/henter barna er tilstede 

(uten mobiltelefon på øret). 

❖ At dere gir oss beskjed ved levering om det har noe som kan påvirke 

barnets dag (lite søvn/dårlig start på dagen etc). 

I forhold til foreldresamarbeid så ønsker barnehagen: 

❖ Å være imøtekommende overfor foreldrene og barna. Møte dem med 

tid, omsorg og respekt. 

❖ Å gi foreldrene tilbakemelding om barnet sin hverdag, hva har gått 

bra, mindre bra, hvem leker barnet ditt med etc. 

❖ Å gi informasjon om det arbeidet som vi gjør 

❖ Å være god på å informere foreldrene om barnehagens planer og 

innhold.  

❖ Å legge til rette slik at foreldrene har mulighet til å komme med nye 

innspill, behov og ønsker til oss. 

❖ Å være gode samarbeidspartnere med dere foreldre i 

oppdragerrollen; da trenger vi tilbakemeldinger 

❖ Å gi foreldrene råd og veiledning dersom dere ønsker det.  

❖ Å lytte til foreldrenes ønsker og behov  

❖ Å arrangere fellesaktiviteter for å skape fellesskap. 

❖ Å være lydhøre for foreldrenes innspill og spørsmål 

 

 

I forhold til foreldresamarbeid så ønsker barnehagen: 

❖ Å være imøtekommende overfor foreldrene og barna. Møte dem med 

tid, omsorg og respekt. 

❖ Å gi foreldrene tilbakemelding om barnet sin hverdag, hva har gått 

bra, mindre bra, hvem leker barnet ditt med etc. 

❖ Å gi informasjon om det arbeidet som vi gjør 

❖ Å være god på å informere foreldrene om barnehagens planer og 

innhold.  

❖ Å legge til rette slik at foreldrene har mulighet til å komme med nye 

innspill, behov og ønsker til oss. 

❖ Å være gode samarbeidspartnere med dere foreldre i 
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Oversikt over dagsrutine 

Åpningstid: kl. 07.00 – 16.30 

Frokost: fra ca. kl. 08.00 – 08.30 

Kjernetid: kl.09.30 – 14.30 

Kjernetid er når alle de ansatte har kommet på jobb og hvor planlagte aktiviteter som turer, grupper eller lignende starter opp. 

Derfor ønsker vi at alle barna kommer til kjernetiden. Gi beskjed om de ikke klarer å møte til dette. 

Turer: Vi er på tur minimum en gang i uken. Lengden og innholdet på turene varierer. Noen ganger har vi turer for læring andre ganger bare 

for turen sin skyld. Barna liker og gå på tur, og det er alltid noe nytt å se og oppleve. 

Fri lek – Organisert lek: Lek er en viktig del av barnehagedagen, dette er barna sin arena for utvikling og læring og blir derfor høyt prioritert. 

Leken gir barna økt kompetanse på sosiale ferdigheter, leken er språkstimulerende, lek gir mestringsopplevelse, leken gir barna mange 

opplevelser og gleder. 

Måltid – kosthold: Her følger vi de nasjonale retningslinjene. I løpet av barnehagehverdagen får barna variert og sunn mat med 

minimum 3 timer mellom hvert måltid. 

• Frokost – blir servert mellom kl. 08.00 – 09.00. Her tar barna med matpakke, men vil få melk eller vann i barnehagen. 

• Lunsj – er mellom kl. 11.00 -12.00. Da serverer vi brød, pålegg, litt grønsaker og melk/ vann. Vi har en fast dag i uken hvor vi lager varmt 

måltid. I tillegg til denne faste dagen i uken, baker vi, lager grøt, supper, egg o.l, men dette tar vi når det er tid og råvarer til det.  

• Fruktmåltid- er mellom kl. 14.00 -15.00. Her får barna frukt med barnehagen i tillegg spiser barna fra matboksen evt. rester som vi har.  

Kvile og Sovetid – Alle barna bortsett fra de eldste vil få tilbud om hviling/soving. Barna er på «jobb» ofte i over 8 timer. Derfor tenker vi at 

barna har godt av å kunne få muligheten til å slappe av, evt. sove for å kunne klare å fungere best mulig. Det krever mye energi om barna skal 

klare å henge med i leik og læring, språklig, sosial og motorisk utvikling. Derfor har vi et tilbud for alle.   

 

 

 

Oversikt over dagsrutine 

Åpningstid: kl. 07.00 – 16.30 

Frokost: fra ca. kl. 08.00 – 08.30 

Kjernetid: kl.09.30 – 14.30 



Hustadvika kommune - Årsplan 2022/2023 for Lyngstad og Vevang barnehager                                                   

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTSTYRSLISTE  

Her er en liten utstyrsliste som kan være greit og 

følge. Vennligst sjekk hver dag at barnet ditt har 

nok skift i hyllene og yttertøy etter vær og vind ☺ 

Husk og merk utstyret!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTSTYRSLI 

 

 

 

 

 

SKIFT I HYLLA 
- strømpebukser 
- body (for de minste) 
- tynn genser 
- Sokker 
- Truser 
- bukser 
 

 

SKIFT I HYLLA 
- strømpebukser 
- body (for de minste) 
- tynn genser 
- Sokker 
- Truser 
- bukser 
 

KLÆR FOR VINTER OG 
KULDE 

-Ullgenser eller fleecs 
- Ullbukser eller fleecs 
- Ullsokker 
- Tykk vinterdress 
- Lue og hals 
- Votter, gjerne to par 
- Vintersko (vantette) 
 

 

KLÆR FOR VINTER OG 
KULDE 

-Ullgenser eller fleecs 
- Ullbukser eller fleecs 
- Ullsokker 
- Tykk vinterdress 
- Lue og hals 
- Votter, gjerne to par 
- Vintersko (vantette) 
 

YTTERKLÆR PÅ SOMMER 

- Shorts/ tynne bukser 
- T-shirt/ tynn genser 
- Sandaler/sommersko 
- Caps/sommerhatt 
 

 

YTTERKLÆR PÅ SOMMER 

- Shorts/ tynne bukser 
- T-shirt/ tynn genser 
- Sandaler/sommersko 
- Caps/sommerhatt 
 

YTTERKLÆR PÅ VÅR 
- Tynn parkdress 
- Fleecesett 
- Tynn lue 
- Hansker/tyne votter 
- Cherrox eller støvler 
 

YTTERKLÆR PÅ VÅR 
- Tynn parkdress 
- Fleecesett 
- Tynn lue 
- Hansker/tyne votter 
- Cherrox eller støvler 

Hele året: Regntøy, innesko og bleier 

Husk også kuldekrem og solkrem 

 

Hele året: Regntøy, innesko og bleier 

Husk også kuldekrem og solkrem 
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Tusen takk for at dere 

har lest årsplanen 

vår, håper dere har 

blitt bedre kjent med 

oss!! 

 

Hjertelig hilsen 

Caroline, Bente, 

Mona, Ann, Monja, 

Veronica, Laila, Gunn, 

Hilde, Anne Lise, 

Heidi, Britt Sissel, Brit 

Marie, Shirley, Aneta, 

Monica og Tina  

 

 


