Årsplan
2021-2022.

VIRKSOMHETSPLAN 2021-2022

INNHOLD.
1. Hei og velkommen til nytt barnehageår.
2. Barnehageloven og rammeplan
3. Barnehagen vår.
4. Ansatte.
4.1 De ansattes ulike roller.

5. Avdelingene 2021-2022
Bjørnehula 5-6 år.
5.1 Om Bjørnehula tilbudet
Bello 4-5 år.
Bellamohna 3-4 år.
Bellamie 2-3 år.
Bella 1-2 år

6. Barnehagens verdigrunnlag.
7. Barnehagens formål og innhold.
7.1 Danning.
7.2 Omsorg.
7.3 Lek.
7.4 Læring.
7.5 Vennskap, fellesskap og livsmestring.
7.6 Barns medvirkning.
7.7 Samiske kultur.

8. Samarbeid mellom hjem og barnehage.
Samarbeidsarenaer intern og eksternt.

9. Overganger.
9.1 Tilvenning i barnehagen
9.2 Overganger innad i barnehagen / bytte til ny barnehage.

10. Barnehagens som pedagogisk virksomhet.
10.1 Planlegging.
10.2 Vurdering.
10.3 Dokumentasjon.
10.4 Barn som trenger ekstra støtte.

11. Barnehagens arbeidsmåte.
12. Rammeplanens fagområder.
1. Kommunikasjon, tekst og språk.
2. Kropp, bevegelse og helse.
3. Kunst, kultur og kreativitet.
4. Natur, miljø og teknologi.
5. Antall, rom og form.
6. Etikk, religion og filosofi.
7. Nærmiljø og samfunn.

13. Tema for barnehageåret 2021-2022
14. Fast tema gjennom vårt årshjul.
Trafikksikkerhet.
Brannvernuke – uke 38.
Friluftslivuke – september.
Psykisk helse – oktober.
Forut – FN’S barneaksjon.
Beredskapsuke – uke 17.
Internasjonal uke.
14. 1 Alle har rett til en følelse av.

15. Mattilbudet vårt.
16. Personal arbeid og kompetanse heving.
16.1 Videre utdanning
16. 2 Rekom.
16. 3 Inkluderingsplan – psykososialt arbeidsmiljø
16. 4 Lekende læringsmiljø

1. HEI OG VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR!
Velkommen til Belmar barnehage sin årsplan for 2021/2022. I denne årsplan vil du finn nyttig
informasjon om vår barnehage og vårt pedagogiske arbeid. Vi er 2 aldersinndelte hus med felles
uteområde som samarbeider tett og som ser på oss selv som en barnehage fordelt på 2 hus. Barna,
barnegruppa og ansatte jobber på tvers av barnehagen og slik kan barn og ansatte dra nytte av
kompetansen som befinner seg i vår barnehage. Slik bygger vi et større nettverk og vennskap både
sosialt og faglig.
I årsplanen finner du alt fra lovpålagte krav, men også våre lokale tilpasning, og hva vi skal jobbe med i
denne perioden. Den viser hvordan vi i barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og
innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Årsplanen gir informasjon om
barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidspartnere og andre
interesserte. Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi ønsker at barnehagen
skal oppnå - nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med barn, foreldre
og kollegaer: «Gode Minner - Læring for Livet»

Lek og hverdagsmagi hos oss.
I leken kan alt skje! Barn leker overalt i verden og har gjort det bestandig. Leken starter på
stellebordet, med borte-titt-tei, rim og regler, kiling, smil og latter. Å leke er gøy og er med på å gi
barndommen verdi. Hverdagsmagi er for oss i Belmar; Planlagte og uplanlagte gode øyeblikk. Øyeblikk
vi ønsker at barna skal huske og skape gode minner om. Trygghet er en forutsetning for å kunne
oppleve disse gode øyeblikkene. Øyeblikkene kan dukke opp helt uforutsett og uplanlagt - i her-og-nå
situasjoner. Vi kan legge til rette for og planlegge hverdagsmagi, i f.eks samlinger, på turer etc. eller
når vi voksne våger å være litt ”ville og gærne” eller overrasker barna med noe spennende. Personalet
har ansvar for at sine primærbarn får gode øyeblikk i barnehagen.
«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi
gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og
læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek
både inne og ute. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og
engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre» (Rammeplan 2017)
I barnehagen bruker vi rollelek som metode for å utvikle barns sosiale kompetanse. Det er da sentralt
å gi barna felles opplevelser som kan gi næring til lek. Barnehagepersonalet må tilrettelegge i form av
materiell og igangsette og støtte opp under leken. For oss er det viktig å sette av god tid til lek, både
voksenstyrt og barne- initiert lek. Vi leker både på alvor og for moro skyld. Vi leker for å lære, men
også bare for å være.
Metoder vi bruker for å tilrettelegge for vennskap er lekegrupper, aldersinndelte grupper, observerer
og skjermer lek. Aktive voksne som tilrettelegger og skaper gode rammer for leken ved å ha
tilgjengelig lekemateriell, ulike typer lekemateriell, felles aktiviteter som tema og prosjekter som gir en
felles referanseramme for leken, felles opplevelser som f. eks turer. Voksne blir med i leken og er en
lekevenn for de som strever med å danne vennskap. Rolleleken og konstruksjonslek er de leke
formene vi bruker mest i vår barnehage. Sammen skal vi og dere; de voksne i barnas liv være en trygg
havn der lek, læring, gode relasjoner og fellesskap står i fokus. Dette, sammen med tonnevis av
omsorg og kjærlighet skal vi sammen danne grunnlaget for barnets reise i utdanningsløpet og dets
personlig utvikling. Barna skal få oppleve voksenpersoner som har god kunnskap om sin rolle i

barnehagen, som er barnas forsvarer og som til enhver tid vil gjøre sitt beste for å gi barn en god start
på livet. Barna lærer i rekordfart i barnehagetiden og der de lærer best og mest er i felles(venn)skap
med andre gjennom LEK og mestring!

Vi ansatte er her for dere. Vi har taushetsplikt også internt i virksomheten. Er det noe dere som foresatte
ønsker at jeg skal vite, noe dere ønsker å ta opp som har betydning for deres barns trivsel og utvikling?
Eller bare ønsker bare en samtale, veiledning m.m. Jeg tilgjengelig for en prat både på kontoret mitt på
Stiftsgården eller på telefon. Bare si ifra. Kidplan er et flott verktøy også for avtaler
Med vennlig hilsen
Inger Lise Wølner,
Daglig leder i Belmar Barnehage
Mob: 90969719
E-post: ingerlise@kattekleiv.no

2. BARNEHAGELOVEN og RAMMEPLAN
Stortinget har i barnehageloven fastsatt overordnende bestemmelser om barnehagens innhold og
oppgaver. Alle barnehager er pliktig til å jobbe i henhold til Lov om barnehager og de til enhver
gjeldene forskrifter, som blant annet rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen
er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, gjeldene fra august 2017. Rammeplanens bestemmelser sier
at barnehagene skal utarbeide en årsplan der barnehagen synligjør sitt arbeid og sine valg. Årsplanen
fastsettes av samarbeidsutvalget i Belmar barnehage ved oppstart av nytt barnehageår.
Link til barnehageloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
Link til rammeplanen
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagennynorsk2017.pdf

3. BARNEHAGEN VÅR.
Belmar barnehage ble første gang godkjent 31.mai 2010. Dette
er nå det 11 barnehageåret i rekken for oss. Barnehagen er i
dag godkjent for 75 barn i alderen 0-6 år. Belmar Barnehage as
er en selvstendig virksomhet. Barnehagens eier er Inger Lise
Wølner som har det daglige ansvaret i Belmar barnehage i nært
samarbeid med virksomhetsleder Madelen W. Nordbak.
Barnehagen driftes etter non-profitt prinsipp. Alle midler
beholdes i virksomheten med det formål å lage en enda bedre
barnehage for små og store brukere.
Barna er fordelt på to bygg- Belmar småbarnsstue er for 0-3
åringer. Stiftsgården for 3-6 åringer. Alle avdelingsnavnene er
rederiet Belmar as sine navn på båter de hadde i drift fra 1960-

1980 tallet. I 2017 ble Belmar as utvidet med ett bygg til, nabobygget som hadde huset bispekontoret
de siste årene kjøpt opp. Da fikk Belmar hele kvartalet til rådighet med to bygg og diger hage midt i
Tønsberg by. Barnehagen ligger i rolige og solrike omgivelser i et etablert boligfelt sentralt i Tønsberg.
Nærmeste nabo er sykehuset i Vestfold. Belmar barnehage har et fint nærområde med kort vei til mange
store og flotte lekeplasser som barnehagen benytter daglig eller ukentlig. Vi er en sentrumsbarnehage,
samtidig er det viktig å beholde den flotte eiendommenes egenart. Byggene ligger i et vernet område
av Tønsberg.
Uteområdene skal være bruksmessig funksjonelt for barn, foreldre og ansatte. Lek, og lekesoner er
viktigere enn store lekeapparater. Hagen er stor med plass til barna for å boltre seg på. Variert
uteområde med litt skråninger til å leke og ake i. Epletrær til å klatre i. Litt av hvert i forhold til
motoriske utfordringer. Trærne gir skygge på varme sommerdager for barna våre. I Belmar sover de
som har behov for det ute i vogner eller inne i hvilestund. Lekeplasser oppsøkes samtidig som barna
får nyttig trafikkopplæring og flotte opplevelser. Vi har kort vei til museer, ulike parker og
opplevelsesarenaer. Messeområdet med skog, skøytebane og stor akebakke med snøkanon. På
sommeren benyttes også byens nære strender. Enten med barnehagens egne el-sykler eller bil.
Barnehagens åpningstid: Barnehagen åpner kl. 06.45 og stenger kl. 16.45

4. ANSATTE HOS OSS.
Barnehageeier/styrer
Belmar barnehage
Inger Lise Wølner
Tel: 90968719
ilw@kattekleiv.no

Styrer i
Kattekleiv barnehage as.
Hæge M. Lund
Tel: 92407442
hml@kattekleiv.no
Virksomhetsleder
Belmar barnehage
Madelen W. Nordbak
Tel: 90588287
mwn@kattekleiv.no

Belmar småbarnsstue 0-4 år
Fagleder
Marie Horpestad
Tel: 48147263
mho@kattekleiv.no
Pedagogisk leder 0-3 år
Daniel Johansen
dlj@kattekleiv.no
Pedagogisk leder 3-4 år
Marte Bakke
mba@kattekleiv.no

Stiftsgården 4-5 år
Pedagogisk leder
Madelen W. Nordbak
mwn@kattekleiv.no
Pedagogisk leder
Hildegunn Ø. Johansen.
hij@kattekleiv.no
Bello
Barnehagelærer
Asmaa Abdullahi

Bella
Barnehagelærer
Ingeborg Joberg
Lovise Egeland (vår 2022)

Bjørnehula
Barnehagelærer
Renathe Regine S. Næss
Lovise Egeland (høst 2021)

Assistent
Caroline Løken

Barne- og ungdomsarbeider
Rebecca M. Markussen.

Bellamie
Barnehagelærer
Merethe Kile

Assistent
Kjetil K. Dybedal.
Dalya Fatah

Assistent
Johannes Hassard
Vanessa Eriksen
Bellamohna

Assistent
Hans Ch. Arntzen

Renholder / Kjøkken Belmar
Barnehage
Mahabad K. Salih / Dalya Fatah

4.1 DE ANSATTES ROLLER
Alle ansatte i barnehagen skal bidra til å oppfylle mål og krav som rammeplanen har satt. I
Barnehageloven brukes betegnelsene barnehageeier, styrer og pedagogisk leder. Barnehagelærere er
den profesjonen som utdannes spesielt for å kunne ivareta barnehagens oppgaver (R,17, s.15). Alle
pedagogiske ledere har barnehagelærerutdanningen. I vår virksomhet, Belmar barnehage As har vi en
felles daglig leder/eier og virksomhetsleder som har ansvar for begge hus. Barnehagen er en lærende
organisasjon der hele personalgruppa skal være tydelige rollemodeller. Både styrer, pedagogisk
ledere, fagarbeidere og assistenter skal reflektere rundt ulike problemstillinger, både faglig og etisk og
de skal oppdatere seg.
Oppgaver for de ulike rollene i Belmar barnehage er:

Barnehageeier/styrer.
Har det øverste ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldene lover og regler, og har det
juridiske ansvaret for kvaliteten på barnehagetilbudet. Er ansvarlig for bl. Budsjett, ulike
rapporteringer, overordnet ansvar med NAV, lønning, organisering av Bjørnehulatreff, sette veiledning
i system, søknader om midler til ulike formål.

Virksomhetsleder.
Har det daglige pedagogiske, personalmessige og administrative ansvaret i barnehagen. Sørge for at
det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Sørge for at personalet tar i
bruk sin kompetanse og arbeide for en felles forståelse for samfunnsmandatet. Sørge for at hele
personalgruppen involveres, lede og følge opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering
og utvikling i virksomheten. Jobbe systematisk med en rød tråd. Overordnet ansvar for
foreldresamarbeid. Samarbeide med styrer om kompetanseheving av personalet.

Pedagogisk leder og barnehagelærer.
Begge er barnehagelærer. Det som skiller de er at pedagogisk leder har personalansvar. I tariffen heter
det pedagogiske leder med og uten lederansvar. Pedagogisk leder (med personal ansvar) og
barnehagelærer (uten personalansvar) har begge som oppgave å iverksette og lede det pedagogiske
arbeidet på avdelingen. De skal veilede og sørge for at loven oppfylles. De skal lede arbeidet med
planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av arbeidet med barnegruppa.
Pedagogisk leder, barnehagelærer og virksomhetsleder har sammen ansvar samarbeidet med
eksterne instanser som PPT, helsestasjon, barnevern m.m.

5. AVDELINGENE 2021-2022

BJØRNEHULA

Barn i alderen 5-6 år.

«Barn er gullgruver, det gjelder å få gullet til å skinne»- Loris Malaguzzi

26 BARN PÅ BJØRNEHULA:
Aksel
Alba Andrea
Cornelia
Daniel Matheo
Dominik
Eirik Andreas
Eirik Laro
Eleni Mirjami
Eystein
Georg
Halid
Hans-Kasper
Eva Mariane

2016
2016
2016
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Ingrid
Katarina
Kamila
Louisa
Martin
Martin
Mie
Milla
Nicoline Bertine
Victoria
William Bertil
William
Rayaan

2016
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

LIVET PÅ BJØRNEHULA:
Livet som vi kjenner det i barnehagen tar til slutt ende for barna, og de skal begynne på
skolen. Aktivitetene som skal være dette barnehage året vil være forankret i barnehagens
formål og mandat og rammeplanens innhold. Lek, språk og sosial kompetanse vil være helt
grunnleggende for alt som skjer dette året. Skolen er et sosialt samfunn, og barna vil møte
nye forventninger som er knyttet til roller og samspill. Disse forventningene kan være knyttet
til roller og samspill, og det å ta imot beskjeder, vente på tur, ta hensyn til andre og vise
fleksibilitet ved skift av temaer og aktiviteter.
Vi jobber med å gjøre denne overgangen best mulig for barna. Vi jobber med at barna skal
oppleve mestring og få tro på egen læreevne. Vi i barnehagen samarbeider med skolene
barna skal begynne på. Vi drar på skolebesøker, sangsamlinger og felles arrangementer.
Det er mange forventninger knyttet til det å blir førskolebarn. De er plutselig blitt de største i
barnehagen! Det barna vil oppleve de siste årene er å være med på nye og spennende
aktiviteter. Gjennom turer og tilrettelagte opplegg blir gruppefølelsen styrket, samtidig som
de får utviklet seg som selvstendig individer.

5.1 OM BJØRNEHULETILBUDET
Barna er veteraner når det kommer til barnehagelivet. De har allerede erfart og lært mye og vi er
opptatt av at de skal ha et minnerikt siste år i barnehagen. Dette er et år fylt med lærerike og
morsomme fellesopplevelser. Samtidig setter vi mestringsopplevelser og utvikling av identitet og
selvbilde høyt. For å gi barna flere arenaer for mestring og for å gjøre det ekstra spennende siste året,
tilbyr vi et litt annerledes år. Vi drar på aketurer når vinteren tilbyr snø, vi drar på skøytedager der vi
tilbyr ulike aktiviteter og har det gøy.

Vanntilvenning
Målet ved vanntilvenningen er å gi barna tilstrekkelig vannopplæring slik at barna blir trygge i vann,
samt får kjennskap og forståelser for hvordan man opptrer i nærheten av vann. For barn vil det å være
i vann gi mange muligheter for å mestre egen kropp og få erfaringer med nye bevegelsesmuligheter
og sanseopplevelser.

Julevandring og påskevandring.
Hver år inviterer Solvang kirke de eldste barna til julevandring og påskevandring, dette er noe barna
alltid gleder seg til når de begynner på Bjørnehula. Opplegget er ikke forkynnende, men gjør barna
kjent med tradisjoner, fortellinger og sanger rundt den kristne tradisjon i Norge.

Kattuglene.
Barn er nysgjerrige av natur og det ønsker vi å ta vare på. Vi har forskerdager i løpet av året. Barna tar
på seg forskerfrakk og begir seg ut på eksperimentelle eventyr. Kattuglene som vi kaller oss er med på
å stimulere barnas naturlige forskertrang og vitebegjærlighet. Barna undrer seg sammen over hvordan
ting fungerer og læringskurven er stor. (jf. R.17 – Natur, miljø og teknologi).

Overnattingstur.
Som avslutning for barnehagetiden drar Bjørnehula på en overnattingstur uten foresatte, om dette
ikke er mulig finner vi en god erstatning.

O-S-S – overgang barnehage skole.
Vi drar på skolebesøk for å bli kjent med skolen og uteområdet. Vi deltar på sangsamlinger og
fellesaktiviteter skolen tilbyr for de barna som begynner på den aktuelle skolen, dette foregår på
våren. Belmar barnehage følger Tønsbergs kommune sin plan for overgang barnehage - skole.
Vi tilbyr foreldresamtaler høst og vår der vi bruker et eget overgangsskjema med samtalepunkter.
Samtalen skal ha fokus på hva barnet kan, på mestring og på barnets interesser. I tillegg gi uttrykk for
barnets egne tanker om å begynne på skolen. Skjemaene brukes for å overføre informasjon om barnet
til skolen, med foreldres samtykke. Barnehagen har overgangsmøter med alle skolene på våren før
skolestart. Det utfylte skjemaet vil gi skolen litt bedre kjennskap til neste års førsteklassinger og
dermed en bedre mulighet til ivareta barna og imøtekomme deres behov.

Dette har vi fokus på:
å styrke barnets selvbilde
å bevisstgjøre barnet på sine sterke sider og hjelpe dem til å anerkjenne andres selvstendighetstrening
å øve på å motta og utføre beskjeder
å la barnet erfare det å være en av mange, øve på å vente på tur og øve på å takle nederlag i
konkurranser og spill å oppmuntre til nysgjerrighet, samspill og glede
å bli kjent med/lære ulike begreper, mengder og tall.

Bello

Barn i alderen 4-5 år.

«Et barn har hundre språk»- Loris Malaguzzi

8 BARN PÅ BELLO:
Adelmo Amaru
Benjamin Joachim
Helen
Artur Borje

2017
2017
2017
2017

Emma
Herman
Noah
Sreten

2017
2017
2017
2017

LIVET PÅ BELLO:
Vi er en ordentlig god og sammensveiset gjeng som fyller 4 år i 2021. Gruppen består av 6
gutter og 2 jenter proppfulle av energi som elsker å være sammen. Fordi gruppen er så liten,
er barna tett knyttet til, viser omsorg og er engasjert og interessert i hverandre. Hadde de fått
muligheten, ville nok gjengen løpt rundt hele dagen!  Vi elsker å være ute, enten det er på
tur hvor vi klatrer til toppen av trærne og oppdager nye steder, eller det er i barnehagens
klatrestativ mens vi utforsker alle småkrypene som vandrer rundt i hagen. Barna er enormt
nysgjerrige og ikke minst kreative. I de små hodene deres finnes det til tider ingen grenser for
hva de ser, finner, undres over og kan få til sammen.
For å kunne dele erfaringer og opplevelser må vi ha språk. Barn trenger språk for å sette ord
på opplevelse, følelser og for å samspille med andre. Språkutviklingen skjer innenfor trygge og
varme relasjoner og lekbasert læring. Språk hjelper enorm mye for å utvikle sosiale relasjoner.
Hver dag har vi fokus på språkutvikling. Vi tar gjerne med musiske aktiviteter for å stimulere
språket. Musiske aktiviteter dreier seg om rytme, bevegelse og lyd. Dette finnes i sanger, dikt,
rim, regler og i språklek. Gode samtaler med åpne spørsmål som inspirere barnet til å delta er
viktig for oss på Bello. Det kan være planlagte samtaler, litterære eller filosofisk samtaler.
Samvær omkring en tekst, der voksne lese for barnet fører til at barnet danner egne indre
bilder ved hjelp av språket. Her kan barnet bruke de indre bildene til å danne sin egen fantasi
som senere kan tas i bruk i rollelek.
Aktiviteter med fokus på språk dette året:







Gode samtaler
Dialog lesing
Fokusord hver
måned
Gjenfortelling av
eventyr
Rollelek og
dramatisering






Kreative og estetisk
aktiviteter knyttet til
bok tema.
Musiske aktiviteter
Språk spill
Utforske naturen
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Bellamohna

Belmar Barnehage

Barn i alderen 3-4 år.

«All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst»- Loris Malaguzzi

14 BARN PÅ BELLAMOHNA:
Arya
Dag Trygve
Aslan
Christian
Dion
Emily
Simone

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Nikolas
Ryan
Sigurd
Sofia Pauline
Wilmer
Rakel
Mikkel

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

LIVET PÅ BELLAMOHNA:
Vi er 3 og 4 åringene på Belmar huset. Vi har aktive barn og vi
bruker mye sansemotoriske aktiviteter sammen med barna.
Vi er opptatt av å inkludere barna i samlinger og aktiviteter.
Vi prøver å skape magiske øyeblikk i hverdagen hvor barna er
aktivt deltakende. I samlingene våre bruker vi konkreter og
temaer som barna viser interesse for. Det er viktig for oss at
alle blir inkludert og at vi klarer å vekke interesse og spenning
hos barna. Vi prøver å skape samlingsstunder som er åpne
for barna og hvor de får være aktive gjennom sang, lek og
bevegelse.
Barns medvirkning er viktig for oss. Å medvirke er ikke det samme som å bestemme. Barns
medvirkning i barnehagen innebærer bl.a. at de voksne må legge til rette for å involvere barna
i det som skjer, og la barna bidra til å forme sin dag i barnehagen. Vi ønsker at barna er aktive
bidragsytere i samling og andre aktiviteter, vi har aktiviteter som vi vet barna er interessert i
og klarer å mestre selv. Det er viktig for oss at barna opplever at deres interesser og
opplevelser blir tatt hensyn til, vi har samtaler med barna om deres ønsker og interesser. Når
barna opplever at deres interesser og opplevelser blir tatt hensyn til, vil
de erfare at de er med og påvirke og medvirke i
sin hverdag.
Vi lar barna få valgmuligheter og ønsker at de
skal bruke språket aktivt for å fortelle hva de
ønsker.
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Barn i alderen 2-3 år.

«Vi vet at gode opplevelser skaper minner for livet»- Daniel Johansen

14 BARN PÅ BELLAMIE:
Aylin
Ebba Rosalia
Henry
Benjamin
Even Andreas
Håkon Filip
Oliver

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Mina Josehinee
Reham
Sofia
Sebastian
Yahya Aiad
Mateo Tonatiuh
Milan

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

LIVET PÅ BELLAMIE:
Barnegruppa vår er en aktiv gjeng som trives veldig godt ute. Vi skal ha fokus på naturen vi
omgir oss med til de ulike årstidene og også lære barna å ta vare på omgivelsene sine fra tidlig
alder. I løpet av ukene i barnehagen skal barna våre få oppleve lystbetonte, spennende,
gøyale og varierende aktiviteter og opplevelser sammen med trygge voksne som skal være
med på å forme barna som individer og danne grunnlaget for sosial kompetanse, vennskap og
gode relasjoner til hverandre. Uavhengig av alder og utviklingsnivå til barnet. Vi vil styrke
barna gjennom mye ros, oppmuntring, veiledning, lek glede og støtte- vi er tilstedeværende
voksne sammen med barna igjennom hele dagen.

Det kommende barnehageåret skal barna få mulighet til å forme sin
egen hverdag. «Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som
skjer i barnehagen». RM. Vi er derfor opptatt av å ta i bruk
observasjon til kartlegging barnas interesser og behov i barnehagen.
Ved å dele oss opp i mindre grupper får barna mer tid og ro til å skulle
få utforske lekemiljøet og få et bedre samspill med de andre barna.
Hvilke barn som er på de forskjellige gruppene vil naturligvis variere
slik at alle barna får leke med hverandre.
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Barn i alderen 1-2 år.

«Gi barna kjærlighet, mer kjærlighet og enda mer kjærlighet» Astrid Lindgren

8 BARN PÅ BELLA:
Alvilde
Even
Rafael Jan
Mathilde
Sigrun

2020
2020
2020
2020
2020

Theodor
Wilma
Theodor

2020
2020
2020

LIVET PÅ BELLA:
For mange, både barn og foreldre, blir Bella det første møte med barnehagelivet. Overgangen
fra hjemmet til barnehage er stor for hele familien. Vi som jobber på Bella er opptatt av
trygge og gode relasjoner med hele familien, for i tiden barna er hos oss
er det vi som er omsorgspersonene. Hos oss får barnet trøst, hvile og
omsorg. Vi kaller dette ofte for at barnet blir «ladet», og vi samarbeider
derfor tett med foreldrene for å hjelpe barna å finne en trygg base i
barnehagen. Det er dere som har den dype tilknytningen og dere som
kan barna deres best. Sammen skal vi legge til rette for en best mulig
overgang mellom barnehagen og hjemmet. Hos oss får barna utforske
verden og alt hva den kan gi, i trygge rammer. Leken står i høysetet, og
gjennom den lærer barnet seg selv, de andre barna og sine omgivelser å
kjenne. Tilstedeværelse og å bygge gode relasjoner til barna er den
viktigste oppgaven for de ansatte, i tillegg til å møte barn i deres følelser,
slik at barna kan speile seg i oss.
«JEG BLIR TIL I MØTET MED DEG».
Vi vil i løpet av året jobbe mot barnas medvirkning. Medvirkning betyr ikke det samme som å
bestemme. Medvirkning på barnehagenivå vil innebære at vi voksne i barnehagen vil legge til
rette for å involvere barna i barnehagehverdagen, la de få delta i å forme dagen. Derfor vil
prosjektene og aktivitetene våre bygges rundt interesser og det de er
opptatte av her og nå.
Vi har fokus på kjente sanger, snakkepakken og rim og regler da dette
er en viktig del av barnehagehverdagen. Dette er også verktøy som er
med på å fremme barnas språkutvikling og lekende læring er i fokus.
Dette vil dere få utdelt informasjon om i starten av barnehageåret slik
at dere også kan øve på dette hjemme.
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6. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG.
Vi er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Den grunnleggende
filosofien er at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap
i samhandling med andre barn, omgivelsene sine, og kompetente,
nysgjerrige voksne. Barnet har alle muligheter for utvikling boende i
seg. Vi har et ansvar for å legge til rette for mest mulig utvikling, la
barnet få mulighet til å utforske og tolke omgivelsene. Vårt
barnesyn er at vi ser på barn som helt unike og kompetente
mennesker.
Barna er sterke, rike på ressurser og kompetente; kunnskap skapes
av den enkelte, men også i et sosialt fellesskap med andre barn og
voksne. For at barna skal få medvirke i sin hverdag kreves det at vi er
åpne og lyttende ovenfor deres innspill. Vi må møte dem på deres nivå og ta barns
nysgjerrighet og undring på alvor. Vi må ha tid til å undre oss sammen med barna.
Barn og voksne skal i fellesskap oppleve humor og glede. Barnehagetiden skal være preget av
trygghet og omsorg, lek og læring- det skal være utfordrende og det skal være selvutviklede. I
Reggio Emilia er prosessen det viktigste – og en prosess er i stadig endring. Dette skal
reflekteres i hvordan vi jobber i det daglige samspillet med barna.

VISJONEN VÅR;

«Gode Minner - Læring for Livet»
Personalet i vår barnehage er opptatt av å ha en relasjon til barna som er preget av raushet,
anerkjennelse, tilstedeværelse og lekenhet. Alle barn skal oppleve å bli sett og hørt og vi
fremmer en kultur preget av spontanitet og glede.

ALLE barn er
ALLE voksnes ansvar

7. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD.
Rammeplanen sier at barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset.
Fagområdene vil sjelden opptre isolert, men tverrfaglig i både aktiviteter og hverdagsliv.
Temaene vi jobber med vil prege både metode og innhold. dette vil komme tydelig frem i
månedsbrev og ukeplan på Kidplan. Det er personalet i Belmar som skal omsette ord til god
pedagogisk praksis, sørge for at barna er ivaretatt, støtte barnet i dets danningsprosess og
legge til rette for progresjon.

14

Årsplan 2021-2022

Belmar Barnehage

7.1 DANNING.
Danning er en livslang prosess som handler om formingen av menneskets personlighet,
oppførsel og moralsk holdning gjennom oppdragelse, miljø og læring. Gjennom gode
danningsprosesser settes barnet i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å
forholde seg nysgjerrige til omverden og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større
fellesskap. Vi ønsker å bidra til at hvert enkelt barn blir den «beste versjonen av seg selv».
Personalet i Belmar skal fremme danning ved å:
- stimulere barna til å reflektere over egne handlinger & væremåter og verden rundt seg.
- gi barn erfaringer ved at deres mening betyr noe og at de er bra nok i kraft av å være seg
selv.
- støtte barns engasjement og gi barna mulighet for aktivt å medvirke i egen hverdag.
- synliggjøre mangfold som grunnlag for opplevelser og læring.
- følge opp og anerkjenne barns initiativ og handlinger.

7.2 OMSORG.
Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. En omsorgsfull relasjon er preget av
lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill.
God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle gode relasjoner og tillit til seg selv og
andre. Det er en forutsetning for barns trygghet, trivsel og utvikling. Personalet skal møte alle
barn med åpenhet, varme og interesse.
For å ivareta barnas behov for omsorg skal personalet i Belmar:
- støtte og oppmuntre barn til å vise, gi og ta imot omsorg.
- være lydhøre overfor barns uttrykk og imøtekomme barnas behov.
- inneha evne til å skape trygghet, være engasjerte, gi oppmerksomhet, vise innlevelsesevne,
forståelse, være anerkjennende og bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre.
- jobbe for at barna har tro på seg selv gjennom mestringsopplevelser.
- jobbe for at alle barn skal trives og være inkludert i fellesskapet.
- være til stede for barna i samspill og konflikter.

7.3 LEK.
Leken har en sentral plass i barnehagehverdagen. Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett
til lek. Leken spiller hovedrollen i barns utvikling, og er derfor svært viktig for barns trivsel og
glede i barnehagen. Lek er nøkkelen til tre «skap»: vennskap, kunnskap og felleskap. Leken
spiller hovedrollen i barns utvikling. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse
gjennom leken. Dette er nyttig å ha med seg videre i livet, for eksempel i hvordan forholde
seg til hverandre. Mesteparten av barnets tid i barnehagen preges av lekesituasjoner.
I leken får barnet fritt spillerom, den er på «liksom” og skjer på barnas premisser. Barn får
impulser og inspirasjon til lek gjennom varierte opplevelser. Det er viktig at vi voksne er
observerende i leken, og kan bidra som støttespillere der det
trengs. Vi legger til rette for lange leke- og læringsperioder for å ivareta lekens rolle i barns
utvikling. Et godt lekemiljø er et godt læringsmiljø
15
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For å ivareta barnas behov for lek skal personalet i Belmar:
- tilrettelegge for felles erfaringer hos barna, da det gir et felles grunnlag for lek.
- inspirere til ulik typer lek både inne og ute.
- fremme og berike leken ved å lytte og være oppmerksom på barns initiativ og samspill og
dermed kunne bidra med materialer, handlingsrom og/eller lekne voksne.
- ta initiativ til lek og bidra til inkludering = Det er alltid plass til en til!
- inneha kunnskap om lekekompetanse hos barn
- inneha forståelse for viktigheten av voksenrollen i og utenfor leken
- ha kunnskap om lekens betydning for barnets sosiale, språklige, kreative, emosjonelle og
psykiske utvikling.

7.4 LÆRING.
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å
leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer,
fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas
nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for
deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide
perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine
læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og
andres læring.
Personalet i Belmar skal fremme læring hos barna ved å:
- være bevisste på og legge til rette for læring i alle de daglige situasjoner i barnehagen.
- være oppmerksomme og bidra til at barna videreutvikler nysgjerrigheten og å være
spørrende til alt rundt seg, ved å gi barna et trygt og omsorgsfullt miljø å utvikle seg i.
- legge til rette for trivsel og tro på egne evner.
- fange opp og støtte barn som viser liten evne til å lære og ta til seg kunnskap og ferdigheter.
- utvide barnas erfaringer og å sørge for mestringsopplevelser og progresjon.

7.5 VENNSKAP, FELLESSKAP OG LIVSMESTRING.
Barnehagens oppgave er at alle barn skal kunne erfare at de er betydningsfulle for flokken. De
skal få erfare positive samspill med både andre barn og de voksne. Sosial kompetanse er en
forutsetning for å kunne fungere godt med andre. Barnehagen skal bidra til at barna utvikler
ferdigheter og egenskaper som er hensiktsmessig i møte med andre. Barnehagen skal legge
aktivt til rette for utvikling av vennskap. Alle som arbeider i barnehagen skal forebygge,
stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige
samspillmønstre (R.17, s. 23).
Våren 2020 ble vi ferdig med vår egen «Plan for inkludering og vennskap – Forebygging og
strategier ved mobbing og krenkelser i barnehagen».
Personalet i Belmar skal fremme vennskap og fellesskap ved å:
- gi positive tilbakemeldinger til barna og vise interesse ved å lytte og spørre.
- støtte barna i å reflektere over egne følelser, opplevelser og meninger, og å ta andres
perspektiv ved å se en sak fra en annen side.
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- støtte barna i å sette egne grenser og være løsningsorientert i konflikter.
- bidra til at barna lærer å få seg venner, holde på venner og å være en venn.
- ha nulltoleranse for alle former for krenkelser og mobbing.
- være gode forbilder, bygge relasjoner og frem snakke andre.
- Jobbe systematisk med psykisk helse, følelser og barnets tro på seg selv.

7.6 BARNS MEDVIRKNING
Barna skal få mulighet til å få innflytelse på det som skjer i barnehagen (S.17, s. 27). FNs
barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og
meningene skal tillegges vekt. Barnehagedagen skal være preget av respekt for barnets
personlighet, meninger og følelser. Barna skal erfare at deres mening, innspill eller reaksjon
teller og blir tatt hensyn til.
Dette betyr i praksis at personalet i Belmar skal:
- Være lydhøre overfor barns mange måte å kommunisere på, dvs.: lytte til ytringer og tolke
kroppsspråk som de minste barna gir oss.
- Forsøke å se verden gjennom barns øyne og vise at det de forteller er interessant for oss.
- Ha fokus på barns psykiske helse, bl.a. ved å oppmuntre barn til å si i fra, fortelle om
hverdagen sin, ta barns ulik atferd og følelsesuttrykk på alvor.
- Møte barns spørsmål og undring på en yrkesetisk forsvarlig måte, dvs. at vi må sørge for at
barna blir sett, tatt hensyn til og gitt utfordringer, ut fra ulike utviklingsnivå og modning.
- Bidra til å motivere barn og verdsette barns ulike måter til medvirkning.

7.7 SAMISK KULTUR.
I andre barnehager med samiske barn skal innholdet tilpasses barnas samiske bakgrunn.
Samiske familier har rett til å forvente at personalet har kjennskap til dette og at det legges
vekt på at også samisk kultur er en del av innholdet i barnehagen (R.17, s.25). Barna i
barnehagen skal bli kjent med samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt for og
fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet (R.17, s.9).
Den samiske kulturen skal synliggjøres og i Belmar barnehage gjør vi dette ved å:
- Gi barn kunnskap om samene i en hel uke og markere samenes nasjonaldag (6.2)
- Vi lager Bidos, som er samisk nasjonalrett denne uken.
- Vi lytter til joik og får kjennskap til flagget og dens sammensetning og farger
- Om vi har samiske familier i barnehagen spør vi gjerne om å få låne samekofte, sko eller luer,
eventuelt finner personalet noe relatert materiell til dette.
- De barna som er større får kjennskap til samenes fortid og historie og kampen frem til i dag
og noen lærer enkle ord på samisk. Barnehagen har laget et hefte knyttet til dette.
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8. SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE.
MÅL: Skape trygghet og tillit som grunnlag for godt samarbeid til det beste for barnet.
Hjem og barnehage er to av mange ulike miljø barn vokser opp i, og det er viktig at barna
opplever at det er sammenheng mellom de ulike miljøene. Disse to miljøene har et felles
ansvar for barns trivsel, helse, læring og utvikling; vi kan være utfyllende arenaer for barnet.
Barnehageloven sier at barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning. I
Rammeplanen står det at det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse.
Barnehagen skal ta hensyn til foreldrenes synspunkter, samtidig må både foreldre og personal
forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er
barnehagens oppgave å forvalte. Personalet har taushetsplikt.
SAMARBEIDSARENAER INTERN OG EKSTERNT:
 Daglig kontakt i hente -og bringe-situasjoner:
- vær interessert i både å lytte og fortelle. Ikke vær redd for å spørre om noe.
 Månedsbrev legges ut på KIDPLAN hver mnd.
- må leses og følges opp av foresatte. Evaluering, planer og dokumentasjon.
 Foreldresamtaler:
- møt opp til samtale vedrørende ditt/deres barns trivsel og utvikling.
 Foreldremøter høst og vår:
- refleksjonsgrupper/diskusjon, idemyldring og informasjon.
 Samarbeidsutvalget (SU) som er representanter for foreldreutvalget (alle foreldrene):
- skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen.
 KIDPLAN – digital kommunikasjonskanal m/beskjeder begge veier, info om barna og
dokumentasjon. - Viktig at dere bruker dette aktivt.
 Tavle i hovedinngang:
- her henges noe informasjon og påminnelser opp, stopp å les.
 Dugnad vår og høst
- Serveres middag og barn kan delta med foresatte.
 Juletrefest/Sommerfest
- Hyggelig sosial sammenkomst på tvers av bygg.
 Sommeravslutning for Bjørnehula.
- Egen middag med foresatte, barn og ansatte. Utlevering av perm og dikt, samt egen
Bjørnehula kake.
 Brukerundersøkelser
- Flott om eventuelle undersøkelser blir svart på, det hjelper oss til å bli bedre
 Skolen, før og etter skolestart:
- Ved behov kontakter vi skolen tidlig, for individuelle tilretteleggelser. Vi overfører
informasjon etter samtykke fra foresatte om barnets utvikling, positive
tilrettelegginger og barnets styrker.
Følg oss gjerne på Facebook: «Belmar barnehager As».
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9. OVERGANGER.
Barnet opplever mange ulike overganger i barnehagen. Med overganger mener vi å gå fra noe
til noe annet. Det kan eksempelvis være fra hjemmet til barnehagen, avdelingsbytte, fra
samling til mat, fra inne til ut og overgang til skole.

9.1 TILVENNING I BARNEHAGEN
Når barnet begynner i barnehagen, bruker vi mye tid på at barnet og foreldrene skal bli kjent
med personalet og barnehagen. Vi inviterer barn og foreldre på besøk før oppstart, sender ut
informasjon og avtaler oppstartstidspunkt. Det legges til rette for en individuell tilvenning i
samarbeid med foreldrene. Barnet får primærkontakt, og det gjennomføres oppstartsamtaler
med foreldrene. Tilvenning til livet i barnehagen kan ofte være en tøff opplevelse både for
barn og foresatte. Nå skal barnet plutselig være på en fremmed plass med mange andre barn
og voksne de ikke kjenner, uten den trygge vante havnen.
Vi i barnehagen er opptatt av å trygge både barn og foresatte. Sammen med dere legger vi til
rette så godt vi kan for at livet i barnehagen skal bli positivt for hele familien.
I denne fasen er det viktig at vi jobber for å skape gode relasjoner til de små barna som
kommer rett fra en rolig tilværelse sammen med mor, far eller andre omsorgspersoner. Det
blir barnehagens oppgave å gå inn i rollen som omsorgsperson i den tiden barnet er i
barnehagen. Vi må kunne skape den avgjørende og gode relasjonen, trygge rammer,
nærheten og omsorgen barnet trenger.
Det er viktig å huske på at alle barn er forskjellige og tilvennes barnehagen i ulikt tempo. Noen
har kanskje søsken som går i barnehagen og har blitt litt kjent på forhånd, mens andre er helt
ukjente. Vurderingen i forhold til tilvenning tar vi i samarbeid med hjemmet. Noen trenger
bare tre dager på tilvenning, men andre trenger 2-3 uker. Det er ingen fasit på dette og alle
typer tilvenning er like normalt.

9.2 OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN/BYTTE TIL NY BARNEHAGE
De som skal bytte til større avdeling starter med korte besøk til den aktuelle avdelingen i god
tid før byttet. Dette har vi god erfaring med at fungerer bra, barna har også med seg sin
tidligere primærkontakt ved overgang til stor avdeling.
Bytte til ny barnehage.
Vi sørger for å lage en fin avslutning for barnet og overrekker en minneperm fra tiden hos oss.
Om mulig tar vi kontakt med den nye barnehagen for å organiserer besøksdager for å skape
tryggest overgang.
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10. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET
MÅL: Barnehagen skal gi barn et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og
rammeplanen.
For at dette målet skal kunne innfris skal barnehagen være en lærende organisasjon og vårt
pedagogiske arbeid skal være begrunnet i de gjeldene lovene. Det er styrer og pedagogisk
leder som har hovedansvaret for å lede arbeid med planlegging, vurdering og dokumentasjon.
PROGRESJON
Målet med arbeidet i barnehagen er at barna skal ha en positiv utvikling. Barn er forskjellige, de
modnes og utvikler seg i ulikt tempo og har ulike interesser. Barnehagen tilrettelegger for varierte
leke-, aktivitets- og læringsmuligheter tilpasset både gruppe og enkeltbarn.
Personalet vil gjennom observasjon og kjennskap til barna, planlegge progresjon i pedagogisk
innhold og tilrettelegging av det fysiske miljøet både inne og ute. Det er også rom for spontane
aktiviteter. I planleggings og evalueringsarbeidet benyttes didaktiske skjem

10.1 PLANLEGGING.
Planlegging gir grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk. Det bidrar til
kontinuitet og progresjon og fungerer som utgangspunkt for refleksjon og utvikling av
barnehagen. Planleggingsarbeidet vårt gjøres i pedagogiske møter, avdelingsmøter,
foreldremøter, samtaler med barn, observasjoner, planleggingstid, tilbakemeldinger fra
foresatte gjennom året og personalmøter. Vi tar med oss barn og foreldres medvirkning inn i
planleggingsarbeidet og erfaringer vi gjør oss. God planlegging åpner også opp for
spontanitet. Virksomhetsleder skal lede prosessen med å utarbeide årsplanen.

10.2 VURDERING.
Vi må hele tiden forsikre oss om at vi driver i tråd med loven og at barna får det tilbudet de
har krav på. Det betyr at vi til enhver tid må vurdere innhold og arbeidsmåter vi praktiserer. I
Belmar vurderer vi prosjekter vi har, organisering av avdelingene og vi reflekterer sammen
gjennom tema, påstander eller praksisfortellinger i samme fora som planleggingen.
Vurderingsarbeidet gir godt grunnlag for videre planlegging og gjennomføring. Refleksjoner
og diskusjoner av faglige og etiske problemstillinger gir ny innsikt og bidrar til felles forståelse
og er en viktig del av arbeidet vårt. Barnets trivsel og utvikling skal vurderes fortløpende og
krever at lederne har kunnskaper om dette. Barns trivsel og utvikling i barnehagen må også
vurderes i sammenheng med hjemmet og i samarbeid med foresatte.

10.3 DOKUMNTASJON.
Dokumentasjon synliggjør arbeidet i barnehagen og hvordan personalet oppfyller lovens krav.
Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi informasjon om hva barnet opplever,
lærer og gjør i den tiden det er i barnehagen. Lederne må dokumentere barns og
barnegruppas trivsel og utvikling, bl. annet gjennom logg og foreldresamtaler. Et etisk
perspektiv skal alltid ligge til grunn for dokumentasjon av barnet og barna. All deling av
personopplysninger må foreldre gi samtykke til, så sant det ikke er barnevern og politi. Da
gjelder opplysningsplikten og avvegingsplikten. Vi dokumenterer også for barna selv gjennom
utstillinger og barnas perm. I tillegg gjennom månedsbrev som sendes ut på Kidplan og bilder
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fra dagene.

10.4 BARN SOM TRENGER EKSTRA STØTTE
Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den tilretteleggingen
som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal
vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling. Hvis det er grunn til å
tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske tilbudet, skal
barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig vurdering av om barnet har
behov for spesialpedagogisk hjelp.

11. BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTE.
Rammeplanen sier at arbeidsmåtene vi velger å bruke skal ivareta barnas behov for omsorg
og lek, fremme læring og danning. De ansatte skal jevnlig vurdere om valg av arbeidsmåter
bidrar til å realisere rammeplanen. Personalet må påse at det er en progresjon i utviklingen
hos barnet og at barna hele tiden får utvidet sitt repertoar. Personalet må bygge på
kreativitet og lek, stimulere barna til å ta initiativ og mestre nye ting.
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve framgang.
Barna skal få utfordringer tilpasset sine interesser, erfaringer, kunnskaper og ferdigheter.
Personalet skal bidra til at barna opplever mestring, men samtidig har noe å strekke seg etter.
Personalet skal også sørge for progresjon gjennom bevisst bruk av bøker, materiell, leker og
verktøy (R.17, s. 44). For å sikre denne progresjonen ved alle sider av det pedagogiske
arbeidet og oppfølging av barnet og barnegruppa skal personalet i Belmar samarbeide på
tvers av avdelingene, slik at personalet får innblikk i det barna allerede kan og kan bygge
videre på det. Personalet bruker også digitale verktøy i planlegging og dokumentasjonsarbeid

12. RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER.
Rammeplanen viser til 7 fagområder som dekker et vidt læringsfelt. Disse er:

1. Kommunikasjon, tekst og språk.
Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin
språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. Barnehagen skal bidra
til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og
utvikling.

2. Kropp, bevegelse og helse.
Gjennom arbeidet med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape noe
med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna
motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god
helse.
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3. Kunst, kultur og kreativitet.
Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama,
språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og
kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker.

4. Natur, miljø og teknologi.
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å
verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen
skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaring med naturen som fremmer evnen til å
orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

5. Antall, rom og form.
Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelpe barna til å forstå
sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Fagområdet omfatter også lekende og
undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former,
mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og
problemløsning.

6. Etikk, religion og filosofi.
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og
preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot
barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold.
7. Nærmiljø og samfunn.
Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med
deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen
bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunn og verden.

13. TEMA FOR BARNEHAGEÅRET 2021-2023

«Norges eldste by»
Vi ønsker å ta et dypdykk inn i vår egen by og bli bedre kjent med dens historie gjennom
barnehageåret 2021/2022.
Hvorfor er det et tårn på slottsfjell? Hvem bodde der? Hva skjedde der? Hvorfor er det kanoner
der? Hva er middelalderen? Hvem er Svend Foyn? Hva er egentlig en hval? Hadde de barne- tv
i middelalderen? Jan- Teigen?
Dette er noen av de spørsmålene vi har fått fra barna våre de siste årene på turer rundt om i
byen og på slottsfjell. Vi ser også fjellet fra barnehagen, noe som gjør det naturlig å undre seg
over fjellet og bygningene der. Slottsfjell er nært og kjent for de fleste som bor i Tønsberg,
men kanskje ikke like kjent er historiene fra middelalderen, musikkhistorien, baglerne og
ruinene. Derfor falt teamet for nytt barnehageår nettopp på akkurat dette.
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Et utdrag fra historiebøkene…

Geologene har funnet bevis på at Tønsberg virkelig er Norges eldste by. Tønsberg kan ha hatt en bymessig karakter
allerede på slutten av 800-tallet. Borreprøvene fra midt i byen, rett ved vikingtidens strandlinje, brakte opp tykke
bymessige kulturlag slik vi kjenner dem fra middelalderbyene.
Tønsberg (tidligere Tunsberg) har lenge vært regna som Norges eldste by, grunnlagt i 871. Byen har ruiner etter et
Olavskloster, flere middelalderkirker og en kongsgård fra 1200-tallet, og den var en av svært få byer i landet i
middelalderen. I 1201 ble byen beleira av Sverre Sigurdsson, og til slutt ble den oppgitt av baglerne. Denne
opprørsflokken hadde også senere et sterkt forhold til Tønsberg. Baglerkongen Filippus Simonsson holdt for det meste til
i Tønsberg under sin regjeringstid.
I 1503 ble festningen Tunsberghus plyndra og brent, og i 1536 ble mye av byen ødelagt i en stor bybrann. På 1700-tallet
begynte området å ta seg opp igjen, blant annet på grunn av Vallø saltverk.
På 1800-tallet ble skipsfarten viktig i Vestfold. Mot slutten av århundre satte Svend Foyn sitt preg på byen; han satte i
gang med sel- og hvalfangst, noe som var svært innbringende. Skipene som hadde hjemmehavn i Tønsberg dro også inn
store inntekter under første verdenskrig, og i mellomkrigstida var byen en av de ledende innen hvalfangst i Sørishavet. På
Slottsfjellet ligger ruinene av Tunsberghus og Mikaelskirken. Nede i byen finner man ruiner av Olavskirken. Det er også
viktige funnsteder fra vikingtida og middelalderen rett utafor byen, ikke minst på Oseberg i Slagen.

Fra rammeplanen;
«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på
måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste
barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine
synspunkter på egne vilkår».

Med utgangspunkt i rammeplanen ønsker vi at prosjektet er preget av spontanitet, sosialt
fellesskap, inkludering og at det «BÆL-GØY» som Terje Melaas ville sagt. «BÆL-GØY» for både
ansatte og barn!! Vi vil ha et felles tema på tvers av alder og avdeling, og det er opp til hver
enkelt avdeling hvilken retning prosjektet skal ta ut ifra hvor barna er og hva de er interessert
og opptatt av. Magiske samlingspunkter i hverdagen, lytte, se og høre, magisk og lekende
voksne er nøkkelord vi tar med oss inn i neste barnehageår.
Vi skal implementere temaet inn i allerede fastsatte planer og ha en rød tråd gjennom hele
det nye barnehageåret. Barns medbestemmelsesrett og medvirkning tar vi ansatte tar på
alvor!
Vi ønsker ikke å styre barna inn mot et bestemt mål- men at veien blir til mens vi går i år..
VI GLEDER oss til å ta fatt på dette sammen med barna deres og til å lære mer om vår egen by
barnehageåret 2020/2021!!
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14. FAST TEMA GJENNOM ÅRSHJUL.
Trafikksikkerhet.
Trafikk i barnehagen er et spennende tema som passer inn i hverdagen. Gjennom hele året vil
dette være et stort fokus i barnehagen, men vi starter opp med en hel uke med et felles og
ekstra stort fokus på dette! Gjennom arbeidet med trafikk bruker vi et trafikkopplegg fra
trygg trafikk som heter Tarkus. Tarkus er et bil beltedyr som gjennom bøker, håndduker og
arbeidsoppgaver gjør at barna kjent med hvordan de skal ferdes trygt i trafikken, hvor de kan
leke og hvor de skal gå, og hva de skal passe seg for.
Brannvernuke – uke 38.
Det felles brannvern uke for alle barnehager i Norge! Vi blir kjent med Bjørnis, og han vil lære
oss om hva vi skal gjøre når det brenner, hvem vi skal ringe og
hvor vi skal gå hvis det skal oppstå brann. Brannbamsen Bjørnis er nasjonal satsing når det
gjelder brannvernopplæring for barn i barnehager. Bjørnis er en maskot utviklet for å
kommunisere med barn og voksne om brannvern. Brannbamsen Bjørnis gir barn omsorg og
trygghet ved brann og andre ulykker, og har gode råd om brannvern til alle.
Friluftslivuke – september.
I Friluftslivets inviteres alle i hele Norge til å bli med ut i naturen. Målet er å inspirere enda
flere til å komme seg ut, ha det gøy og skape gode opplevelser! Det vil innebære at hele
denne uken vil vi være ute. Vi vil leke, lage mat og utforske naturens mangfold.
Psykisk helse – oktober.
I de første ukene av oktober skal vi bli kjent med tenkebamsene Grønn og Rød. Måten barn
lærer å forholde seg til følelseslivet på, danner grunnlaget for hvordan man som voksen
forholder seg til følelser. Barnehagebarn lærer av det som skjer i barnehagen, både det som
er planlagt, og det som oppstår underveis. Tenkebamsene Grønn og Rød skal hjelpe barn til å
lære å forholde seg konstruktivt til egne tanker. Tanker som skaper vansker, kalles rødtanker.
Tanker som skaper glede, trivsel og trygghet, kalles grønntanker.
Forut – FN’S barneaksjon.
Hvert år tilbyr FORUT et pedagogisk opplegg for barnehager om livet til barn i FORUTs
samarbeidsland i Afrika og Asia. Dette gir kunnskap om globale forskjeller, ulikheter og
sammenhenger på et nivå som barn i Norge forstår og synes er spennende.
Formålene med FORUT Barneaksjonen
1. Gjøre barn i Norge kjent med andre kulturer og dagliglivet til barn i andre land. Vi ønsker å
skape nysgjerrighet og engasjement, bygge toleranse, omsorg og empati, og fokusere på at
barn har ressurser, evner og ambisjoner. Levekårene kan være utfordrende og vi formidler
både likheter og ulikheter, men også et felles behov for vennskap, lek, familieliv og trygghet.
2. Gi barn i Norge verdifull læring og gode opplevelser gjennom praktisk solidaritetshandling.
Vi tror barn har et iboende ønske om å hjelpe andre, og en viktig del av FORUT Barneaksjonen
er at barn i Norge gjør en innsats for å skaffe midler til prosjekter for barn i andre land.
Gå gjerne inn på hjemmesiden demmes; https://forut.no/ for mer informasjon.
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Beredskapsuke – uke 17.
Gjennom denne vil vi bli kjent med bamsen Henry, som er et pedagogisk læringsopplegg
utviklet for barn mellom 3-6 år som omhandler førstehjelp for barnehagebarn.
Målet vårt med Henry-prosjektet er å øke barns bevissthet om, kjennskap til og interesse for
førstehjelp. Samtidig handler det om å utvikle omsorgsevne, ansvar og hjelpevilje hos barna
og å spre kunnskap om Røde Kors' kjerneverdier som humanitet og nøytralitet. Ideen om at
selv små barn kan ta ansvar, vise omsorg og hente hjelp er en viktig del av Henry-opplegget.
Internasjonal uke- 1 uke på høsten og 1 uke på våren.
I barnehagen har vi 1 uke på høsten og 1 uke på våren som vi har valgt å kalle for
«Internasjonal uke». Her vil barna møte mange ulike nasjonaliteter, nye lukter, smaker,
kreative prosesser og gjøres kjent med ulike religioner. Dette er noe vi startet med i fjor og
som vi ønsket å videreføre da vi opplevde at barna syntes det var kjempe spennende og gøy. I
løpet av uken skal barna møte ulike kunstneriske og kulturelle utrykk som gjenspeiler et
mangfoldig samfunn og kulturer. I arbeidet med prosjektet skal personalet stimulere barnas
nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og
eksperimentering.
Kroppen vår- 2 ganger pr måneden.
Dette barnehageåret skal vi ha større fokus på psykisk helse hos barn. Såklart er dette
noe vi jobber med hver dag i barnegruppen på ulike nivåer, men 2 dager i måneden vil
det gjennomsyre dagen og vi vil ta i bruk verktøy som grønn/rød bamse og psykisk
helse teppe som er laget spesielt inn mot barnehagebarn. Ulike temaer som kroppen
vår og dens funksjoner, organer, vennskap, relasjoner, følelser og mye mer vil vi
fordype oss i. Vi ser verdien og viktigheten rundt det å være en psykisk og fysisk
helsefremmende barnehage.

Pridefeiring - 24. juni.
Vi markerer Pride i barnehagen for å bidra til på skape gode og inkluderende holdninger
og støtte opp om et mangfoldig og respektfylt menneskesyn. Vi ønsker å fremme
tilhørighet, frihet, fellesskap, solidaritet, inkludering og mangfold. Det betyr at vi vil
bekjempe ekskludering, fordommer og mobbing. Vi mener at gode holdninger og
verdier starter allerede tidlig i barnehagen. Det er de voksne barna har rundt seg barna blir
påvirket av og ser opp til. Vi går i tog, maler oss og skaper noe sammen.

14.1 ALLE HAR RETT TIL EN FØLELSE AV;
1. Identitet og selrespekt: Følelsen av at du er noen og at du er verdt.
2. Mening i livet: Følelsen av at du er en del av noe som er større enn deg selv, at det er noen
som trenger deg.
3. Mestring: Følelsen av at du duger til noe, at det er et eller annet du får til. Det er nesten
samme hva det er, bare det er noe.
4: Tilhørighet: Følelsen av at du hører til noen, at du hører hjemme et sted.
5: Trygghet: Følelsen av at du kan tenke, føle og utfolde deg uten å være redd.
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6: Deltakelse og involvering: Følelsen av at det faktisk spiller en rolle for noen andre hva du
gjør eller ikke gjør.
7: Fellesskap: Følelsen av at du har noen som du kan dele tanker, følelser og erfaringer med,
noen som kjenner deg, som bryr seg om deg og som du vet at vil passe på en når det trengs.
Du er ikke alene.

15. MATTILBUDET VÅRT.
Det serveres frokost, lunsj og 14-mat i barnehagen hver dag. Brød og knekkebrød står alltid
på bordet, samt ulike påleggssorter å velge i. Det serveres alltid grønnsaker til maten. Vi
servere melk eller vann til drikke, og noen ganger lager vi havregrøt.
Mandag
Brødmåltid

Tirsdag
Varm måltid til
lunsj
Fisk, kjøtt eller
vegetarrett.

Onsdag
Torsdag
Fredag
Nistepakke til
Vi baker
Varm måltid til
lunsj
rundstykker
lunsj
Vi serverer
Denne dagen
Vi baker
Fisk, kjøtt eller
ferskt brød med
har barna med
rundstykker
vegetarrett.
ulikt pålegg,
egen sekk som
som serveres
samt
inneholder
med ulikt
egg/eggerøre.
drikke og
pålegg.
matpakke.
Til ettermiddagsmaten klokken 14.00 serveres det knekkebrød/brød, pålegg og frukt.

Allergier:
Gi beskjed om dette på kidplan eller til pedagogisk leder. Vi har god erfaring med dette i
barnehagen. Både vegetar, nøtter, laktose mm..

16. PERSONAL ARBEID OG KOMPETANSEHEVING.
1. PERSONAL ARBEID
Personalet i vår barnehage er opptatt av å ha en relasjon til barna som er preget av raushet,
anerkjennelse, tilstedeværelse og lekenhet. Det samme gjelder i personalet. Vi ønsker at alle
ansatte skal ha mulighet til å utvikle seg, bli sett og hørt og føle mestring i jobben sin. Vi er
opptatt av at alle skal inkluderes og få mulighet til å medvirke i pedagogiske prosesser og
miljøarbeid. Vi har medarbeidersamtaler, arbeidsmiljøundersøkelser og flere arenaer for
møtevirksomhet, planlegging og evaluering.
Utenom dette er det individuell planleggingstid. Veiledning setter vi høyt og dette foregår
både systematisk og ved behov. Dette er en viktig arbeidsmåte, både for refleksjon,
egenutvikling og kompetanseheving. Ansatte som samarbeider, kan lære av hverandre, og
kollegaer som støtter hverandre, kan oppnå høyere kvalitet på arbeidet. Vi er et team og
målet er å dra lasset sammen. Alle skal med.
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2. KOMPETANSEHEVING
Tredje året med implementeringsarbeid av ny rammeplan er over og vi går med glede inn i et fjerde.
Utover dette ble det nevnt innledningsvis at personalets andre fokus i kompetansehevingsarbeidet.
Litt om de ulike temaene:
1. Implementering av ny rammeplan er både spennende og krevende. Utdanningsdirektoratet har gitt
barnehagefolk 3-5 år til denne jobben. Både interkommunalt og lokalt arbeid. Vi har fått et tydeligere
styringsdokument for barnehagens innhold og oppgaver. Bakgrunnen for en ny rammeplan er
samfunnsutviklingen og ny kunnskap om barn og barnehager. Det er tatt viktige grep, innført nye
fokusområder og tydeliggjort forpliktelser og oppgaver. Alle ansatte hos oss skal til enhver tid være
oppdatert på gjeldene lovverk.
2. Inkludering, krenkelser og relasjonsbygging. Altfor mange barn og unge opplever å bli utestengt og
krenket i samfunnet vårt. Både av andre barn og av voksne. Vi vil bli bedre ved å få mer kunnskap og
øke våre ferdigheter gjeldende forebygging av krenkelser. Dette fordi ny kunnskap viser at mobbing
også skjer i barnehagen, men ikke med vilje. Små barn forstår ikke omfanget av konsekvensene dårlig
oppførsel mot andre kan ha, så med inkludering, tilknytning, trygge og varme relasjoner, er de beste
forutsetningene i forebyggingen holdningsarbeid som inkludering, raushet, sosial kompetanse m.m.
blir viktig. Tønsberg kommune har utarbeidet en kompetanseplan som skal ivareta nasjonale føringer
og behov i Tønsberg kommune. Disse tar utgangspunkt i lov om barnehager og rammeplan og
kunnskapsdepartamentets strategi «kompetanse for fremtidens barnehage». I Belmar barnehage har
vi utarbeidet en egen inkluderingsplan i samarbeid med Kattekleiv barnehage.
OBS!
Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna i Norge opplever jevnlig utestenging fra lek eller ulike
former for krenkelser. Stortinget har vedtatt egne bestemmelser i barnehageloven om barns rett til et
trygt omsorgs- og læringsmiljø som vil gjelde fra 1. januar 2021
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/barnehagene-farnymobbelov/id2765706/
Det er på høy tid at det kommer nytt lovverk vedrørende mobbing og krenkelser og det fordrer at vi
ansatte setter oss godt inn i hva dette innebærer. I den nye loven trer også en aktivitetsplikt i kraft.
For dere som ønsker å lese dere opp på denne, så vil den hete: 7. Psykososialt barnehagemiljø
Parallelt med å øke kompetansen vedrørende krenkelser og jobbe med inkludering, er en forutsetning
i dette å være gode på relasjoner. Den viktigste jobben vi kan gjøre er å lære oss til å bli gode på å se
barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre. Vi skal være barnets trygge havn til enhver tid. Vi
voksne skal alltid være større, sterkere, klokere og GOD. Som psykologisk bakgrunn/teori og metode,
lener vi oss her på «Trygghetssirkelen» (COS).
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3. Reggio Emilia filosofien
Kattekleiv og Belmar barnehager har alltid vært opptatte av en Reggio- inspirert praksis, og ønsker at
alle ansatte skal ha bedre kjennskap til Reggio Emilia sin filosofi. Vi har fått med oss Kari Carlsen fra
USN som veileder og inspirator i vårt utviklingsarbeid, og hun bidrar inn mot en felles
kompetanseheving av alle ansatte med temaene inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og
danning, med Reggio Emilias pedagogiske erfaringer som innfallsvinkel. Kari var den som introduserte
det Reggio Emilia-inspirerte arbeidet til studenter og barnehageansatte i Notodden på midten av
1980-tallet, og har siden arbeidet med dette pedagogiske perspektivet i barnehagelærerutdanning og
kursvirksomhet for barnehagefolket. Hun er særlig opptatt av sammenhengen mellom barns lek og
læring og praktiske virksomhet med materialer, og tok i 2015 doktorgrad på dette temaet. Vi deler
erfaringer, reflekterer og staker ut veien videre for det praktiske arbeidet, og lærer av hverandre på
tvers.

16.1 REKOMP- PROSJEKT I SAMARBEID MED TØNSBERG KOMMUNE
I Tønsberg kommune har vi et samarbeid med de andre barnehagene vedr tema: «Inkluderende miljø
for omsorg, lek, læring og danning» som den Regionale ordningen i Vestfold og Telemark har
besluttet. Dette startet opp i 2021 og vil fortsette i 2022. Vi får hjelp og inspirasjon i arbeid med
barnehagebasert kompetanseutvikling. Anne- Gunn Akselsen har hovedansvar for Rekomp og leder
det lokale nettverket i Tønsberg kommune. Dette er tema på planleggingsdagene vi har med Tønsberg
kommune, vi har også nettverksmøter, erfaringsdeling og veiledning fra USN igjennom året.
I Belmar barnehage jobber vi mot «magiske samlinger» i hverdagen. Det vil ikke være tradisjonelle
samlingsstunder, men magiske samlinger der hvor barna er eller hva de er opptatt av akkurat her og
nå. Hvordan kan vi som voksne fange opp, gripe og videre utvikle barnas interesser gjennom planlagte
og spontane samlingspunkter?? Vi har utarbeidet en egen prosjektbeskrivelse med alle ansatte og vi
vil også skrive noe om dette i månedsheftene dere får utdelt fra hver avdeling.

«Hverdagsmagi skapes gjennom meningsfulle øyeblikk med barn»
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18. ÅRSHJUL MÅNED/ TEMA AKTIVITETER DATO
Måned
Tema

Aktiviteter

Dato

August

Tilvenning og nytt barnehageår

20.8- Oppstart nytt barnehageår

Tilvenning, nytt år

Planleggingsdager

Barnehagen stengt 16 og 17
Trafikk uke

September
Oppstart årets prosjekt:
Norges eldste by

Oktober
Barnehagen stengt 1.10
Høstferie uke 41
Høst

November
Høst

Desember
Barnehagen stengt 23, 24 og 31.12

Tarkus trafikkklubb
Brannvernuke
Foreldresamtaler
Friluftslivuke

23-27.8
20- 24.9 (Uke 38)
13- 30.9
4- 12.9

Dugnad for begge hus

14.9 for Belmar 21.9 for Stiftsgården

Barnehagefotografering
Psykisk helse
m/kaffe til foreldre 8/10

Belmar 27.9 og Stiftsgården 28.9
4-8. 10.
Internasjonal markering 10.10

Temaet for 2021 er: «Livet under
og etter en pandemi»

FN og Forut
Foreldremøte

Dato kommer sener pga. rød eller gul
beredskap.

Internasjonal uke
Oppstart med juleverksted

Valgfri uke i november

Juleverksted og bakeverksted
Nissefest
Lucia markering
Juletrefest med foreldre

10.12
13.12
Kommer tilbake med dato

Vinter
Når været tillater det

Vinter

Vinter aktivitetsdag felles på begge
hus.
Karnevalforberedelser
Snø og is aktiviteter

Februar

Karneval
Markering av Samenes nasjonaldag

16.2
Uke 6. (6.2) Markeres i bhg 4.2.

Foreldremøte
Internasjonal uke
Tema vår og Påskeverksted
Beredskapsuke
Påskefrokost m/foreldre

Kommer tilbake med dato
Valgfri uke i mars

Vår
Påskeferie

Foreldresamtaler

18-30.4.

Mai

Dugnad første uken i mai
17-mai fest i barnehagen
Tema: 17-mai

13.05

Januar
Barnehagen stengt 03.01.

Vinter
Vinterferie

Mars
Vår

April
Barnehagen stengt 14, 15 og 18.4

Barnehagen stengt 1, 16, 17, 26 og 27.05

Uke 17
8.4

Vår
Sommerfest i hagen og avslutning for
Bjørnehulebarna

Barnehagen stengt 6.6

Sommer

Pride markering

24.6

Juli

Sommerbarnehage på Belmar uke

Uke 27, 28, 29 og 30.

Juni
Barnehagen stengt 6.6

Sommer
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