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BARNEHAGEÅRET 2016-2017 
 

For 10. gang ønsket vi i høst velkommen til et nytt barnehageår her på Sundvollen oppvekstsenter. Vi er glade og stolte over å ha blitt en så fin barnehage. 

Vi føler oss takknemlige for at dere foreldre har tillit til å overlate det kjæreste dere har i vår «varetekt» og ydmyke for den oppgaven vi har med å nå de mål 

som settes med arbeidet vårt med den oppvoksende slekt.   

Vi har kommet godt i gang med tilpasninger til nye grupper og nye sammensetninger. Vi ser vennskap blir til blant små og store, men også utfordringer 

barna har med å finne sin rolle og det å være en del av noe større. Ledergruppa i barnehagen var så heldige å få være med på en hel dag med forsker Pål 

Roland fra Læringsmiljøsenteret ved Universitet i Stavanger i september.  Roland har gjennom mange år forsket på viktigheten av gode relasjoner i 

barnehagen og mekanismene rundt utestengelse og mobbing i barnehagen.  Her fikk vi mye å tenke på.  

 Spesielt for oss som jobber i barnehagen, men også for dere foreldre, er det et veldig spennende barnehageår fordi rammeplanen for barnehager er under 

kraftig revidering. Høringsutkastet kom 20. oktober og det blir jobbet bredt i hele landet med dette nå frem til fristen i januar. Noen av hovedpunktene er;   

 Fra å være et veiledende dokument går det nå over til å bli tydeligere krav til innhold.  

 Pga stor økning av småbarn i barnehagene de senere årene skal arbeidet med denne gruppen styrkes.  

 Regjeringen intensiverer arbeidet mot mobbing og utestengelse også i barnehagen. Djupedalsutvalget har nå i tillegg til fokus mot mobbing i skolen 

et økt fokus mot forebygging i barnehager og presiserer at det er viktig med tidlig innsats også på dette feltet. 

 Flere områder som skal ha større fokus er måltider, mangfold, språk, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse og digital praksis.  

Rammeplanen vedtas i mars/april og iverksettes i august 2017. Rammeplanen er førende for vårt arbeid i barnehagen og vi må derfor tilpasse både Lokal 

rammeplan for Holebarnehagene og vår egen virksomhetsplan etter dette.   

På Holekonferansen for alle barnehager i Hole i år hadde seniorrådgiver i FUB – foreldreutvalget for barnehager – Åse-Berit Hoffart en forelesning under 

tittelen «Skjer det mobbing i barnehagen?»  Forskning sier at det allerede i barnehagen starter det som for enkelte barn i der og da og i etterkant defineres 

som mobbing. Foreleseren var opptatt av at vi som jobber i barnehagen må ha en bevissthet rundt at det finnes og hva vi kan gjøre for å forebygge det.  

Siste foreleser på Holekonferansen i år var et fyrverkeri ; Nina Nakling –pedagog med videreutdanning innen coaching, endringsledelse etc.  «Den virkelige 

ressursen er du» - et foredrag om vår rolle i barnehagen. Et alvorlig tema lagt frem på en humoristisk måte med skråblikk inn i hverdagen. En 

vitamininnsprøytning! 



BARNEGRUPPA DETTE ÅRET  
 

Født  Retthella  Gygra   Kleiva  

2011 Sverre  

Edvard 

Peter 

                  

Elias E.  

Ole 

Mathias H.H.  

 

                   

Sofie 

Emma 

Miriam 

Tobias S.R 

Johannes             

2012 

 

 

Sigurd  

Tobias A-R 

 

 

Petter  

Sander  

Olav  

Amelia 

Aurora 

Magnus  

Ida Amelia 

Emilie BS 

Sebastian  

 

2013  

 

 

 

Amalie  

Hermine  

Hennie 

Adele                  

 

 

                  

Kristian  

Arthur 

 

                     

2014  Oline 

Wilma 

Aron 

Kristoffer 

2015 Daniel  

Even  

Elisa 

Linnea 

Jon-Aleksander  

Nicolas 

Maiken  

Mathias  

Linnea  

 

 

 

 

 



VI JOBBER HER I BARNEHAGEN  

 



UKERYTMEN I BARNEHAGEN  
 

 

 

Alle avdelinger har månedsplaner og månedsbrev i år. Disse blir hengt opp på tavler på avdelinger og lagt ut på hjemmesiden.  Aktiviteter utover rutinen 

eller endring i programmet kommer på planene. Følg godt med her.  

1 gang i uka har dere med 3-4 frukt som deles opp til ettermiddagsmaten.  

MANDAG TIRSDAG  ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 

MØTEDAG   

-Hver avdeling planlegger og 

evaluerer barnehage-

hverdagen i løpet av dagen  

  

MATPAKKEDAG  

-Dere har med matpakke til 

lunsj  

 

AVDELINGSDAG  

-Avdelingene deler opp i 

gruppe og gjør aktiviteter 

som passer den enkelte 

alder  

MAXIGRUPPE  

-Barn som skal begynne på 

skolen neste år samles med 

barna fra Sollihøgda og 

Sundvollen til sosial 

forberedelse til skolestart  

 

 

AVDELINGSDAG  

-Avdelingene deler opp i 

gruppe og gjør aktiviteter 

som passer den enkelte 

alder  

TURDAG   

-Det er kort eller lang tur -

avdelingsvis eller sammen 

 

MATPAKKEDAG  

-Dere har med matpakke til 

lunsj. Husk mat som er 

enkelt å spise på tur. Varm 

drikke hvis dere ønsker 

 

AVDELINGSDAG 

-Avdelingene deler opp i gruppe 

og gjør aktiviteter som passer 

den enkelte alder  

 

 

FELLESSAMLING 

    0930 

-Vi synger, hører eventyr, spiller 

skuespill, hører om et tema, ser 

bilder etc 



AKTIVITETER GJENNOM ÅRET  
Januar 

2. Planleggingsdag – bhg stengt  

17. KOR 

Mai  

1. Arbeidernes frihetsdag – fri  

15. KOR  

16. . Øve til 17. mai  

17. 17. mai – fri  

22. og 23. sykkeldager  

25. Kristi himmelfartsdag – fri  

26. Planleggingsdag – bhg stengt 

29. og 30. sykkeldager 

Februar 

5. solfest (rundt 5.)  

15. KOR  

24. Karneval  

Uke 9 – 27.2-5.3 – vinterferie i skolen  

Juni  

5. 2. pinsedag –fri 

6.og 7. Førskoledager 

6. Foreldremøte for nye 1. trinnsforeldre 

12. og 13. sykkeldager 

15. Sommerfest for hele familien  

19. og 20. sykkeldager 

Mars  

14. Barnehagedagen 

16. KOR 

31. Frist innlevering sommerferielapp 

Juli  

Sommerstengt uke 28, 29 og 30  

31. juli – 1. dag etter sommerstengt 

April  

6. Påskefrokost for hele familie  

7. KOR  

Fom mandag 10. april  tom mandag 17. april -  Påskeferie 

August 

1.Nytt barnehageår 

 
 

 



PEDAGOGISK TANKEGANG 
 

Barnehager er i stadig forandring. I historisk sammenheng var barnehagen for 30-40 år siden noe som var for de få mens det i dag sjelden er barn i Norge 

som ikke er i barnehage eller hos annen omsorgsperson.  Det sier seg selv at barnehagen både har vært gjennom store endringer og stadig må endre seg 

etter samfunnet. I dag kan vi si at barnehagen er 3 ulike arenaer.  

 Opplevelsesarena  

 Oppdragerarena 

 Læringsarena  

I opplevelsesarenaen får barn erfaringer gjennom ulike opplevelser/aktiviteter/hendelser.  De opplever glede og humor. Her er det den frie egeninitsierte 

leken som er i fokus. Vennskap dannes.  Her skapes de gode minnene fra barnehagelivet.  

I oppdragerarenaen tilegner barn seg blant annet sosial kompetanse, empati, omsorg, nestekjærlighet og respekt gjennom samspill med barn og voksne.  De 

lærer å sette egne grenser og respektere andres. De opplever at de har medvirkning på egen hverdag og at de har en plass i samfunnet. Her skjer det som 

rammeplanen kaller for danning.  

I læringsarenaen tilegner barna seg basisferdigheter på mange områder. I rammeplanen for barnehager er 7 fagområder utdypet. Vi har dette året valgt å 

fokusere på et av disse områdene om gangen gjennom året. Ved hvert punkt er det noen eksempler på hva området kan inneholde.  

Natur, miljø og teknikk –  naturopplevelse og glede, grunnleggende innsikt i natur, eksperimentering, erfaring med teknikk, undring,  

 Nærmiljø og samfunn – delta i samfunnet, bidra til felleskap, bli kjent med nærmiljøet og historien rundt det 

Kropp, bevegelse og helse – øvelse og kroppslig mestring, respekt for andre, kunnskap om menneskekroppen 

Kommunikasjon, språk og tekst – utvikle begrepsforståelse, lytt til lyder, rime, synge, bli kjent med bøker 

Kunst, kultur og kreativitet – bruke fantasi, kreativ tenkning og skaperglede, utvikle kunnskap om ulike uttrykksmidler for å skape/uttrykke seg estetisk 

Antall, rom og form – erfare, utforske og leke med form, mønster, tall, bokstaver, matematiske begreper. Plassering og orientering. 

Etikk, religion og filosofi – Undring og tenking, grunnleggende normer og verdier, kristne høytider og tradisjoner, ulike religioner og livssyn som er 

representert i barnehagen 

 

 



GRØNNE TANKER – GLADE BARN  
 

 

Hole kommune jobber systematisk med å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser i tråd med anbefalinger fra folkehelseinstituttet.  "Psykologisk 

førstehjelp" er et forebyggende tiltak som kan være til hjelp for alle barn. Det er nemlig lurt å lære seg å bli god til å takle vanskelige situasjoner og 

ubehagelige følelser tidlig i livet!  

 

Barna i Hole møter i dag prinsippene fra metoden "Psykologisk førstehjelp" på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten, samt som eget undervisningsopplegg 

i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Barnehagene i Hole vil fra og med høsten 2016 ta i bruk verktøyet "Grønne tanker – glade barn" som er 

en del av serien "Psykologisk førstehjelp".  Vi er nå i gang med opplæring av alle ansatte og innføring i alle barnehagene.  

 

"Grønne tanker – glade barn" skal hjelpe barna å forholde seg aktivt til egne følelser og lære seg å styrke de gode tankene for å dempe de negative følelsene 

i vanskelige situasjoner.  

Å være i stand til å forstå følelsesreaksjoner og regulere egne følelser er viktige ferdigheter for å fungere og takle en vanlig hverdag.  

 

Tenkebamsene Rød og Grønn er konkrete hjelpemidler som er sentrale i metoden. Tanker som skaper vonde følelser og trøbbel, kalles rødtanker. Tanker 

som skaper glede, trivsel og trygghet, kalles grønntanker. Måten vi tenker på påvirker våre følelser og handlinger. Vi kan reagere helt ulikt i akkurat samme 

situasjon avhengig av hva vi tenker om situasjonen.  

 

Materialet består av bøker, flipover med samlinger, spill og små røde og grønne bamser. For de minste barna er det veldig konkret og trygt med små 

bamser. Disse vil dere nok høre mye om etter hvert. Vi gleder oss til å komme skikkelig i gang.  

 

  



 



 



 



Overgang barnehage – skole  
 

Holebarnehagene har utarbeidet en plan for overgang barnehage-skole og SFO  som gjelder i perioden 2015-2017.  

Planen gjelder for alle kommunale barnehager i Hole kommune.  

Planen er delt i 4 hovedområder:  

1. Sikre god informasjonsflyt mellom hjem, barnehage og skole  

2. Barnehagen og skolen skal ha gjensidig kunnskap om innholdet og arbeidsmåter det siste året i barnehagen og det første året i skolen 

3. Personalet i barnehagen skal jobbe systematisk med innhold (språklig kompetanse, sosial kompetanse, grunnleggende ferdigheter)  

4. Forventninger til foreldre 

Det er et eget foreldremøte på høsten for maxigruppa. Her blir blant annet overgangsplanen delt ut.  

 

Foreldresamarbeid  
 

I barnehageloven §1  står det følgende: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov….   Det er bra at det allerede i 

formålsparagrafen for barnehagen understrekes at barnehage og foreldre skal samarbeide. Samarbeid og åpen kommunikasjon er helt essensielt for at vi 

skal gjøre en best mulig jobb for barna deres i barnehagehverdagen. Vi har noen formelle arenaer som foreldremøte og foreldresamtaler, men enda 

viktigere er de daglige samtale med dere foreldre. Vi mener at jo mere vi vet om barna og familien deres jo bedre jobb kan vi gjøre. Husk at vi har streng 

taushetsplikt og jobber etter prinsippet om at det er de som MÅ ha informasjonen for å gjøre en bedre jobb som får den.  

 

 



FORELDREREPRESENTANTER 2016-2017 
 

 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG  -  FAU –Sundvollen oppvekstsenter barnehage  

Avdeling Navn Adresse: Tlf. År Verv FAU 

Kleiva  Malin Mathisen 

malin.mathisen@gmail.com 

 

Klokkerlia 20, 3531 Krokkleiva  98 22 50 02  1 Representant Kleiva  

Medlem KFAU  

Gaute Solheim  

gaute_solheim@hotmail.com 

 

Klokkerfaret 5, 3531 Krokkleiva        41 32 66 81 2 Vara Kleiva  

Varamedlem KFAU 

Retthella Hilde Vestby 

hilde.vestby@gmail.com 

 

Klokkerlia 28, 3531 Krokkleiva       98 09 70 11 2 Representant Retthella  

Leder FAU bhg  

Medlem SU SOS 

Turi Anine Lamoudru 

turianine@gmail.com 

 

Dronningveien 20, 3531 Krokkleiva       99 25 07 62 1 Vara Retthella  

Varamedlem SU SOS  

Gygra  Linda Engstrøm  

adnileng76@hotmail.com 

 

Nedre Grøndokkvei 24, 3531 Krokkleiva       95 21 26 20 1 Representant Gygra  

Nestleder FAU bhg  

Medlem SU SOS  

Magnus Karlsen  

doktor@magnus.as 

 

Klokkerfaret 14, 3531 Krokkleiva      40 06 07 77 2 Vara Gygra  

Varamedlem SU SOS 
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mailto:gaute_solheim@hotmail.com
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INFORMASJONSKANALER  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside: 

 Hjemmesiden for SOS brukes som informasjonskanal  fra barnehage til foreldre. Adressen her er: www.sos.hole.kommune.no  

Kommunen utarbeider nye hjemmesider som ferdigstilles i disse dager. Dere vil få mere informasjon etter hvert.  

  

SMS-system: 

Barnehagen benytter sms-system med enveiskommunikasjon (dvs at meldinger vi sender fra dette systemet ikke kan besvares). Dette er påminnelser om 

ting som skjer, ting dere må huske på etc.  

Vi sender også  sms/mms fra barnehagens vanlige nummer når det gjelder beskjeder til enkeltpersoner. Sms/mms som kommer fra vanlige nummer kan 

besvares som vanlig.  
 

Oppslagstavle ute: ute på veggen henger det en tavle som er felles for hele barnehagen. Her henger vi opp info som kan være av interesse for dere f.eks 

allidrett, brannstasjondag etc. Her kan dere også henge opp dersom dere ønsker å kjøpe noe, selge noe, har mistet noe el.  

 

  

I tillegg til dette henger vi opp informasjon på tavler i gangene.  

Mailadresser:  

Karoline – khj@holeskolen.no 

Marie- mariese@holeskolen.no 

Maria – maria.sanna@holeskolen.no 

Trude – trude.bakken@hole.kommune.no  

Harald – harald.helleseter@hole.kommune.no 

 

Telefoner:  

Barnehagen: 32 16 12 54 

Gygra: 91 00 24 81 

Kleiva: 91 00 22 38 

Retthella: 94 86 02 15 

Trude: 32 16 12 53/41 58 86 59  

Harald: 32 16 12 62/92 28 25 42 

Sentralbord: 32 16 12 60 

 

http://www.sos.hole.kommune.no/

