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BARNEGRUPPEN 

 
 

 

 

 

2016: 

Aslak  

Aurora  

 

2017: 

Lukas  

Adam  

Mieszko  

Helge Magnus  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018: 

Storm  
Ulrik  

 

2019: 
Fryderyk  
Thea Valeria 
Evolet  
Martins  

 

2020: 
Cleo Kristine  
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FRILEK/ 
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FAST UKEPLAN 
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Skilpadden bor i en boks ved 
en dam. 
Den plasker og ror i søle og 
slam 

A u g u s t  2 0 2 1  
   D E N  L I L L E  S K I L P A D D E B A B Y E N  

UKE 

31 

UKE  

32 

UKE  

33 

UKE 

34 

UKE  

35 

Bok : Mollys hus 
Formingsaktiviteter: plastelina, klipp og lim, tegning 
Turer: bli kjent med barnehagen og uteområdet/nærmiljøet. Hvor er 
doen, alle avdelingene, kjeller, loft osv. Turer til gapahuken og kapel-
let 
Leker: bl.a. 
 - Bevegelseslek med rom som tema 
 - her er et stort hus 
 - fiskespill 
 - finn riktig form 
 - spiselige former 
 - følelek 
Sanger, rim og regler :God morgen alle sammen, bæ, bæ lille lam, 
ride, ride ranke,  Hvem er det som sitter der? Morn, morn til rommet 
mitt, Ri, ri på islandshest, Skilpadden, Ti små barn , En elefant kom 
marsjerende, Oppe på fjellet der bor det tre trolle, når trollemor 
har lagt sine elleve små troll,  Kjente sangleker 
 

Nøkkelord: gutt, jente, dame, 

mann, runding, firkant, trekant, 
dør, vindu, gulv, tak, stol, bord, 
benk, seng, do, dopapir, vask, skil-
padde, sjakal  

Motsetninger: liten/stor, minst/størst, våken/sove, tørr/
våt, trygg/redd, engstelig/lettet, real/atal 
Preposisjoner: i, på, gjennom, ut 
Språkfokus: hus, rom, møbler, familie, spørreord, former, 
den og det, en , ei og et 
Former: runding, firkant, trekant,  

 

Skilpadden 

m a t i r o n s t o r f r e .  l ø r s ø n

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 
Planleg-
gingsdag 

13 
Planleg-
gingsdaglg

14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
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SPRÅKSTIMULERING  

 

 
 

Språk er noe vi fortsatt satser sterkt på, både i Sollihøgda barnehage og i Hole kommune forøvrig. Vi fortsetter å fokusere på språkstimu-
lering. Gjennom bruk av konkreter, både i samlingsstund, på tur, på veggene og på stellebordet hjelper vi barna i deres utvikling mot et sta-
dig rikere språk. Vi prøver å huske på å bruke hverdagens små og store hendelser til å styrke barnas vokabular og språkforståelse.  

Når vi snakker MYE med barna og setter ord på hva vi gjør og på tingene rundt oss, så gjør vi vårt beste for å  støtte barna i deres språk-
utvikling. 

Et godt språk kommer ikke av seg selv. Barn (og voksne som skal lære seg et nytt språk) lærer dette i SAMHANDLING MED ANDRE. 
Det er derfor den er så verdifull, tiden vi bruker i samhandling med barna hvor vi snakker om ”alt som skjer”. La barna bli med i størst mulig 
grad i hverdagens mange aktiviteter. La dem ”hjelpe til” og få lov til å føle seg nyttige om det dreier seg om ”matlaging, borddekking, å 
henge opp klesvask eller mekke på bilen”. Om det ikke blir direkte hjelp for oss er det av mindre betydning…. 

Barn har en utrolig kapasitet til å lære seg nye ord og kan i perioder lære opptil 9 nye ord hver dag! Ganske imponerende! Og ikke 
vær redd for å bruke ”vanskelige ord”. Her en dag hørte vi at en av barna fra Drømmehagen hadde full kontroll på ordet: ”Gore-tex”.   
De lærer av det vi sier - ved at de selv ”aper etter” og gjentar ordene -  og ved at vi igjen bekrefter det  barnet sier. Dette forteller oss at 
vi med fordel kan snakke med og til barn med et rikt, detaljert og variert språk. Ved å bruke ord som pip-pip og vov-vov i stedet for fugl 
og hund gjør vi barna ”en bjørnetjeneste”. De klarer fint å lære de riktige ordene samtidig som vi kan si at dyrene sier lydene: pip-pip og vov
-vov. 

Vi  fortsetter å bruke kartleggingsverktøyet: TRAS (observasjon av barn i daglig samspill). Kartleggingen dekker områdene: SAMSPILL – 
KOMMUNIKASJON – OPPMERKSOMHET, SPRÅKFORSTÅELSE, SPRÅKLIG BEVISSTHET, ORDPRODUKSJON, SETNINGSPRODUKSJON 
OG UTTALE. Dette gir oss en god mulighet til å følge med på deres utvikling på mange ulike områder som alle har betydning for språkutvik-
lingen. 

En daglig lesestund er også viktig for at barna skal utvikle et godt ordforråd og forståelse. En ganske liten ekstra innsats kan bety en utro-
lig forskjell for utviklingen til barna. «Man kan aldri forstå mer av det man leser enn det man har språk til», sier Kari Kjølstad. Her 
snakker hun om det viktige grunnlaget vi legger for barna før de når skolestart. «Antall begreper og ord et barn har i hodet sitt er av-
gjørende for hvordan det går på skolen», sier hun videre. Vi vet at det er lettest for barn å lære (et nytt) språk før de fyller fire år. Det 
er derfor det ER NÅ  DET GJELDER—at vi må gjøre en felles innsats i barnehagen og hjemme  , slik at vi kan gi barna det språklige grunnla-
get de trenger for å lykkes  i lek og samspill med andre, på skole og videre i livet. 
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Tankene styrer følelsene. 
Vi kan velge om vi vil la røde 
(negative) eller grønne 
(positive) tanker styre oss 
og prege vår oppførsel. 

S e p t e m b e r  2 0 2 1  

 G R Ø N N E  T A N K E R -  
G L A D E  B A R N  

   R Ø D H E T T E  O G  U L V E N  

UKE 

35 

UKE 

36 

UKE 

37 
 

UKE 

38 

UKE 

39 

Bok: Når to er sinte på hverandre (vi jobber med følelser) 

Formingsaktiviteter: Postkort, baking 

Turer: i nærmiljøet, tur til bestemor med kaker og saft, vi leter etter 
ulvespor og plukke høstblader 

Leker: bl.a.: Følelek, gjemmelek, lek med nøkkelord, å parkere biler i 
garasje, bestemors vekkerklokke, Rødhettes vannboblelek, plukke 
blomster til bestemor, trafikklys ute. 

Sanger, rim og regler: Rødhettes sang,  hendene på hodet, jeg gikk en 
tur på stien,  er du veldig glad og vet det ja så klapp, punktum-  
punktum komma strek, det bor en baker, bake kake søte 

Nøkkelord: øye, nese, øre, 
munn, hånd, puslespill, farge-
blyanter, bil, spade, bøtte, 
sand, huske, sykkel, ball, bok, 
trafikklys, postkort, kurv, kake, 
saft, ulv 

Preposisjoner: til, under, over, i, 
forbi, utenfor, innenfor 

Kroppsdeler og funksjon: øye/se, 
øre/høre, nese/lukte, hånd/føle 

Språkfokus: kropp, leker, årsak og 
virkning 

m a n t i r o n s t o r f r e l ø r s ø n

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1nsK2vrPWAhXkYJoKHYpiCIIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fchistesdiarios.wordpress.com%2F2009%2F10%2F20%2Fsentencia-del-caso-caperucita-vs-lobo%2F&psig=AFQjCNHxjAb5Z3eVzc
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Snakkepakken er et språkstimuleringsverktøy med over 140 gjenstander beregnet for barn og personal. Noen av gjenstandene i snakkepakken består 
av: " Dukker , dyr,  former, filt-duker, språkposer, møbler, trær, frukt, grønnsaker, spill, puslespill, sanger, bilder og  musikk". 

Hensikten med Snakkepakken er å styrke språkferdigheter hos barn uansett morsmål. Gjennom lek og læring, bidrar Snakkepakken til å synligjøre 
språket på en leken måte. 

Ved å bruke rekvisittene  i Snakkepakken til ulike eventyr, sanger, ved bruk av takt og rytme, begrepstrening, sangleker, motoriske aktiviteter , tall-
kjennskap, forming, rim, regler, dramatisering, gjenfortellinger,  konkretisering av former og farger får barna får økt språkproduksjon, de lærer flere 
ord, får begrepstrening, og utvikler språket. 

 

Barna kan være aktive deltagere i:  Eventyrstund, sangsamling, forming, baking, matlaging, påkledning, på turer  i naturen og i nærmiljøet, ute og inne 
i barnehagen ved hjelp av ordene de lærer og ved å bruke og peke på konkreter og bilder.  

Snakkepakken inneholder 12 eventyrfortellinger som barna skal bli bedre kjent med gjennom året. Alle elementene som står beskrevet her, blir innlem-
met i månedens eventyr.  

Handlingene i eventyrene kan vi kjenne oss igjen i og omgås med i det daglige.  Rammeplanen og de 7 fagområdene står sentralt i alt vi utfører av ar-

beid i barnehagen. 

 

 
Kommunikasjon-
språk, og tekst  

Kropp, bevegelse, 
mat og helse 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Natur, miljø og 
teknologi 

Antall, rom og 
form 

Etikk, religion, 
og filosofi. 

Nærmiljø og 
samfunn 

ÅRET RUNDT MED SNAKKEPAKKEN 

August                         September              Oktober             November           Desember                 Januar                             Februar                Mars                 April                      Mai                        Juni  

Skilpadde         Mollys        Rødhette       Gullhår og de tre         Musa som fikk en       pepperkake        De tre bukkene bruse               Skinnvotten     prinsessen        Haren og           Den lille røde       Geitekillingen  

Babyen             hus                                     bjørnene                      nøtt i hodet                gutten                                                                                          på erten           skilpadden           høna                      som kunne 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 telle til ti 
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O k t o b e r  2 0 2 1  

 Hva slags tøy kan man spise? 
Syltetøy og sukkertøy 
 
Hvilken høne har ikke fjær? 
Marihøna 

 G Å T E  

   G U L L H Å R  O G  D E  T R E  B J Ø R N E N E  

UKE 

39 

UKE 
40 
 

UKE 

41 

UKE 

42 

UKE 

43 

 

Bøker: Tomas går ut, Puttes eventyr i Blåbærskogen,, 

Formingsaktiviteter:  Baking, klipping, fargelegging, maling. 
 
Turer:  skogsturer, grøt i gapahuken      

 
Leker: bl.a.: matche klær med bilder, kims lek, feste klesklyper, 
Gullhårs fingerlek, Gullhår og babybjørnen leker skole 

Sanger, rim og regler: V gikk inn i en butikk, Jeg har et lite eple, 
Hånden, Lisa gikk til skolen,, Se min kjole, Her kommer Ole Brum,  
Mors lille Ole i skogen gikk, Blåbærturen, Vi skal ut på bjørnejakt, 
Høsten kommer adjø da sommer. 

NØKKELORD: genser, bukse, sok-
ker, t-skjorte, skjerf, lue, votter, 
regntøy, paraply,  rød, gul, blå, 

grønn, hvit, svart, brun, rosa, 
bjørn, grøt. 

Preposisjoner: i, ut, inn, rundt, på, 
gjennom 

Motsetninger: lang/kort, høy/lav, 
hard/myk, kald/varm, sulten/mett, 
opplagt/sliten, våken/sove 

Språkfokus: klær, farge, lengde, 
høyde, substantiv/verb 

m a n t i r o n s t o r f r e l ø r s ø n

    1 2 3 

4 5 6 
Storm 3 
år 

7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 
Adam 4 
år 

20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 
Planleg-
gingsdag 

30 31 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy8IHZj5PWAhUEYJoKHVv_CIAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fyoutube-downloader.xyz%2Fmp3%2FUbd1vxV-oVW%2FUlver-hekser-og-troll-GULLH%25C3%2585R-2x01-norsk-tale&psig=AFQjCNGMf
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Psykologisk førstehjelp 

Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Med røde og grønne tanker lærer barnet å framsnakke seg 
selv. Verktøyet er utformet som et skrin og skal lære barn og ungdom enkle selvhjelpsteknikker. Det er barnepsykologspesialist Solfrid Rak-
nes som har utviklet skrinet i samarbeid med sentrale fagfolk innen det norske psykisk-helsevernmiljøet. 

Barna i Hole møter i dag prinsippene fra metoden "Psykologisk førstehjelp" på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten, samt som eget un-
dervisningsopplegg 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". 

"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. 
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HUSK PÅ 
Noe av det beste du kan gjøre for 
barnet ditt er å lese for det. 
Minst 15 min. hver dag. Det styr-
ker ordforråd, forståelse og se-
nere leselyst.  
En god innvestering. 

N o v e m b e r  2 0 2 1  

  

  

 M U S A  S O M  F I K K  E N  N Ø T T  I  H O D E T  

Bøker: Doktor Ludde,  
 
Formingsaktiviteter:  Huskemus, farsdagskort,  bakedeig. Vi begyn-
ner med julegavene :) 
 
Turer:  i skogen—vær og føre bestemmer lengde og retning :) 
 
Leker bl.a.: , den lille musas kurvlek, fruktgjemsel, smaksprøven, 
frukt i posen, på handletur, sjiraffens  tungegym,  musa på båttur 
 
Sanger, rim og regler: November-sangen, Kom skal vi leke!, Søte 
frøken knise,  Epler og pærer, Ormen lange, høyt høyt, høyt i et eple-
tre,  Hvem er det som banker sa Per Anker, En elefant kom  marsje-
rende, I bestemorsbrillehus, Når en liten mus skal ut å gå, Grønnsaks-
pisesang, Hokus og pokus, Lille persille, Dyrene i Afrika. 

NØKKELORD: brød, eple, pære, 
banan, appelsin, ost, nøtt, melk, 
vann, juice, kopp, glass, gaffel, 
kniv, skje, mus, løve, elefant, sji-
raff , sebra,  

Preposisjoner: under, over, gjen-
nom, i, foran, bak 

 
Posisjoner og plassering. Foran/
før/først, bak/etter/sist 

 
Språkfokus: mat, preposisjoner, 
rimord 

 

UKE 

44 

UKE 

45 

UKE  

46 

UKE 

47 

UKE 

48 

m a n t i r o n s t o r f r e l ø r s ø n

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 
Aslak 5 
år 

27 28 

29 30      

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL16iLxYHWAhWzbZoKHZXRBPoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.campkilo.no%2Fforum%2F8-generelt%2F21867-sjefen-sjol-har-bursdag-i-dag&psig=AFQjCNGRYMKBsiIZl8RtOFlHUfl2tXfL6A
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SNAKK MED BARNA OM FØLELSENE PÅ BILDET 
 
GLAD 
BOBLEGLAD 
LUR 
SINT 
LEI SEG 
SUR 
FORTVILET 
REDD 
SLITEN 
AVSLAPPET 
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Hva gjør snømennene på nyttårs-
aften? 
Har snøball. 

Når er det lov å sparke på julega-
ven sin? 
Når man har fått en fotball 

D e s e m b e r  2 0 2 1  

 G å t e r  i  D e s e m b e r  

   P E P P E R K A K E M A N N E N  

UKE 

48 

UKE 

49 

UKE  

50 

UKE 

51 

UKE  

52 

Bøker: Musevisa, Den lille bygda som glømte at 
det var jul 
 
Formingsaktiviteter:  baking og julehemmeligheter. 
 
Leker bl.a.: smaksprøven, julegavene, trylle-is 
 
Sanger, rim og regler: Luciasangen,  Tenn lys, Så tenner vi et lys i 
kveld, Så går vi rundt om en enebærbusk, På låven sitter nissen, Nisse 
rød og nisse grå, Når en pepperkakebaker, bake kake søte,  Se opp 
snør det ja det gjør det,  Det snør det snør tiddeli-bom, Vi tenner 
våre lykter, Musevisa.  

NØKKELORD: adventslys, snø-
mann, adventskalender, hjerte, 
juletre, julenisse, julegave, jule-
kort, pepperkakemann, kirke, 
stjerne, snø. 

Preposisjoner: i, bortover, foran, 
bak, etter, ved, mellom. 
Posisjoner: Foran, før, først.  
Bak, etter, sist. 

Språkfokus: advent, jul, vinter, 
rekkefølger, tallord som for ek-
sempel en og første.  

m a n t i r o n s t o r f r e l ø r s ø n

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
Ulrik 3 
år 

11 12 

13 
 

14 Cleo 
Kristine 
1 år 

15 16 17 
Jule-
bord 

18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq_-TljZPWAhXCd5oKHchRAAUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcacas.no%2FOppskrift%2F109&psig=AFQjCNGAjeqabzob-RPGFpbwmJ6gK_zXnQ&ust=1504874822729256
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=De4aizaJ66rLRM&tbnid=zJ2H4-PqVvn_bM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcasaulfsdottern.blogspot.com%2F2012_11_01_archive.html&ei=xtwGVOWlG6rMyAOfloGYBw&bvm=bv.74115972,d.bGQ
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.welfarenetwork.it/images/nuoveimm/Novembre2012/santa-lucia.gif&imgrefurl=http://lotto-mery5-e-claufont.forumfree.it/?t%3D64067447%26st%3D15&h=259&w=378&tbnid=cOY3PU8u4pLrZM:&docid=YQv6ixbOm4oXxM&ei=Ure4VfObL8


14 

PEDAGOGISK GRUNNSYN  

Vi tilstreber å skape en varm og vennlig atmosfære hvor alle barna kan trives 
Vi møter barna og foreldre med full oppmerksomhet et smil og ved å nevne barnas navn og et vennlig "hei" 
Vi gjør mot andre det vi ønsker at de skal gjøre mot oss 
 

For å jobbe mot målet vårt tar vi utgangspunkt i verdiene våre.   
VERDIENE SOM SKAL KJENNETEGNE SOLLIHØGDA BARNEHAGE ER:

 
Arbeidet med barn, foreldre og personal skal preges av respekt, raushet og humor.  
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HJELPE HÅNDEN 

J a n u a r  2 0 2 2  

  

   B U K K E N E  B R U S E  

UKE 

1 

UKE 

2 

UKE 

3 

UKE 

4 

UKE 

5 

Bøker: Olavs første skitur og Karius og Baktus 
 
Formingsaktiviteter:  tegne/fargelegge, tove, klippe og lime, 
 
Leker bl.a.: lek med dyr og gjerde, lek med vokalene u, y, æ, ø og å, 
nyttårshoperenn, eventyrpuslespill, kims lek, memory 
 
Sanger, rim og regler: Per Olsen hadde en bondegård, Bæ, bæ lille 
lam, Med krøllet hale, Fola Blakken, Jeg vil ha en liten hund,  Hokus og 
pokus, Oppe på fjellet der bor det tre trolle, Når trollmor har lagt 
sine elleve små troll, Mikkel rev, Når en liten mus skal ut og gå, Lille 
bukken bruse, Bukkene bruse var lei av å trippe, Vokalsang: Tre små 
kinesere 

NØKKELORD: rakett, skihopper, 
dompap, ku, hest, sau, geit, hund, 
katt, gris, gjerde, seter, bro, troll,  
foss.  

Preposisjoner: på, over, under, til, 
i 
Posisjoner: Over/oppe/øverst og 
Under/nede/nederst 
Motsetninger: Trippe/trampe, 
sulten/mett, redd/modig 
Språkfokus: nyttår, dyr, størrel-
ser, rekkefølge, vokalene u, y, æ, ø 
og å. 

m a n t i r o n s t o r f r e l ø r s ø n

     1 2 

3 
Planleg-
gingsdag 

4 5 6 7 8 9 

10 11 12 
Martins 
3  
år 

13 
Mieszko 
5 år 

14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28  
Fryde-
ryk  
3 år 

29 30 

31       

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7m5WNkpPWAhXoJZoKHTp5BiIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fno%2Fapp%2Fbukkene-bruse%2Fid558811359%3Fmt%3D8&psig=AFQjCNGQfkyGudz9gYcaStIoJ5goZbdE5w&ust=1
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTovDYorjWAhXnJJoKHWq-ABQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.ung.no%2Fpsykisk%2Fselvhjelp%2F3187_Kaos_i_hodet_og_f%25C3%25B8lelser_som_koker.html&psig=AFQjCNEx_RQ8LIN0ED
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=E-UIY_PH-A4RTM&tbnid=b-22PHOh_hxVbM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.madou62.ru%2F%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2F%25D0%25B4%2
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL16iLxYHWAhWzbZoKHZXRBPoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.campkilo.no%2Fforum%2F8-generelt%2F21867-sjefen-sjol-har-bursdag-i-dag&psig=AFQjCNGRYMKBsiIZl8RtOFlHUfl2tXfL6A
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SKINNVOTTEN 
HER KAN DERE ØVE PÅ NAVNENE SAMMEN MED BARNA: 

(Å ØVE PÅ RIMEORD FORBEREDER BARNA TIL SENERE LESING OG SKRIVING). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILEMUS  
SILKEHÅR 

 

FRISKEFROSK  
LANGELÅR 

 

 

HAREPUS  
HOPSADANS 

REVEMOR  
SILKESVANS 

ULVEN  
ALDRI METT 

 

VILLSVINET  
TRYNEBRETT 

 

BAMSEFAR 
LABBDIGER 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM5cm-97XWAhXkDpoKHa7yAFQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.imgrum.org%2Ftag%2Ftanangerbibliotek&psig=AFQjCNGwf7M0oLpEw0npZd8f1ZeYaVO3_A&ust=1506071434613188
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjw5P-97XWAhWqA5oKHaxNBA8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkulturbarnehavengrasham.no%2Fpilemus-silkehar%2F&psig=AFQjCNHLPmI76iFB4F5x6ywXa4tB1QuNdw&ust=1506071575638912
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihg9bE_rXWAhWoKJoKHZUADgwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkulturbarnehavengrasham.no%2Frevemor-silkesvans%2F&psig=AFQjCNEBqx66lYs4Yj6RNxKt-oMzMHMLnA&ust=1506073334174303
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbneaE_7XWAhVKG5oKHcM9BAsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.skulestadbarnehage.no%2Fvisbilde.asp%3Fbildeid%3D877708%26albumid%3D24531&psig=AFQjCNEBqx66lYs4Yj6RNxKt-oMzMHM
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju0uu3_7XWAhWDC5oKHSvPBBcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.skulestadbarnehage.no%2Fvisbilde.asp%3Fbildeid%3D877715%26albumid%3D24531&psig=AFQjCNH0szI2hhe7ZpH4w3DP-T7NgXD
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGvarT_7XWAhXmPZoKHZCVDRAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.skulestadbarnehage.no%2Fvisbilde.asp%3Fbildeid%3D877717%26albumid%3D24531&psig=AFQjCNH0szI2hhe7ZpH4w3DP-T7NgXD
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN4becgLbWAhVFCZoKHYuxCg4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.skulestadbarnehage.no%2Fvisbilde.asp%3Fbildeid%3D877721%26albumid%3D24531&psig=AFQjCNG_2o3cC3HQq2eOsoA9an0UmAf
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F e b r u a r  2 0 2 2  

 Til karneval vi drar av 
sted og der var mye rart 
å se, men hvem er det 
som kommer der? 
Jeg tror det er en………. 

 K A R N E V A L S S A N G  

   S K I N N V O T T E N  

UKE 

5 

UKE 

6 

UKE 

7 

UKE 

8 

UKE  

9 

Bok: Den bitte, bitte lille kona 
 
Formingsaktiviteter:  klipping, baking, morsdagskort, lage masker og 
katter 
 
 
Leker bl.a.: slå katta ut av sekken,  hva skal den voksne kle av/på 
seg, kims lek med instrumenter, karneval, fjærblåselek, katt og mus, 
togturen. 

Sanger, rim og regler: preposisjonsstubb, Lisa gikk til skolen,  Gjet-
teregle med farger, Pekesanger: Frosk og fisk../Fly og bil..,  Pitt Pott 
Nøtt, Reven og rotta og grisen, Lille kattepus, Forleden natt, Lille 
Hasse Hare, Bjørnen sover, Mikkel rev, Når en liten mus skal ut å gå. 

NØKKELORD: Fastelavnsbolle, 
saks, lim, fastelavnsris, hare, rev, 
frosk, villsvin, ski, staver, piano, 
gitar, triangel, 
tromme, maracas 

Preposisjoner: i 

Motsetninger: innenfor/utenfor, 
trang/romslig, miste/finne 
Språkfokus: Karneval, fastelavn, 
skogsdyr, temperatur 

m a n t i r o n s t o r f r e l ø r s ø n

 1 2 3 4 5 6  
Samenes 
dag 
 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 
Karneval 

19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu4Ojg9rXWAhUDCZoKHWU7CA8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fst-laurentius-ac.de%2Fakt%2Fevent%2F170218.1515.L..1800.php5&psig=AFQjCNEojyEUdAfsP9mjB94GzrMGlZ7tnQ&ust=150607118
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Hvilke verdier og normer legger vi vekt på: 
F.eks.: 

Takk for maten 
Vær så god og takk 
Ikke avbryte samtaler når andre snakker 
Vente på tur 
Hei og hadet 
Fullføre det man har begynt med 
Respekt for hverandre og hverandres kultur 
Spørre pent, eks: kan jeg få låne? 
Omsorg for hverandre 
Sitte pent 
Lukke munnen når man har mat i munnen 
Snakke sammen 
Høre på hverandre 
Hjelpe hverandre 
Høflighet "gentelman" 
Ikke prompe, rape ved bordet 
Holde seg for munnen når man hoster 

 

Hvorfor er dannelse verdifull? 
 For å fungere godt sammen med andre mennesker 

 

 

 

 

 

Hvordan kommer dannelse til uttrykk? 

Aktivitet:vi lærer barna å forstå de gjeldende normer og reg-
ler for å fungere som et dannet menneske gjennom hverdags-
aktiviteter, som bordsituasjoner, lek og andre hverdagslige ak-
tiviteter. 

Hvilke faktorer fremmer dannelse? 

 
 
Gode tydelige rollemodeller som er bevisste på egen fremtre-

den, og som er til stede i øyeblikket med barna. 
Bevisstgjøring og samarbeid også med foreldrene 
Hva blir barna vant til hjemmefra? 

her må barnehagen og foreldrene gjøre jobben sammen. 

Dannelse eller danning er formingen av menneskets personlighet, oppførsel og moralsk holdning gjennom oppdragelse, miljø 
og utdanning. (Store norske leksikon) 
I Sollihøgda barnehage mener vi at dette betyr at: Danning er livslang læring. Det er noe man tilegner seg i møte med 
andre mennesker i ulike miljøer og kulturer. Det handler om holdninger, verdier, grenser og syn på andre mennesker. ”God 
gammeldags folkeskikk.” Danning får du med deg i ryggsekken i fra du er liten, og det handler om det du tilegner deg av 
lærdom og kunnskap i møte med ulike mennesker og miljøer gjennom livet. 

DANNING 
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Noen sover inne 

Noen sover inne, noen  
sover ute. 
Høna på en pinne,  
prinsessen på en pute. 
Lammet på en låve,  
kongen på et slott. 
Nå må alle sove, sove 
riktig godt. 

M A R S  2 0 2 2  
   P R I N S E S S E N  P Å  E R T E N  

UKE 

9 

UKE  

10 

UKE  

11 

UKE 

12 

UKE 

13 

Bøker: Mollys hus,   

Formingsaktiviteter:  bruk av fettstifter, stearinlys og maling. 

 
Leker bl.a;  Madrasstårn,  Fuglen i fuglekassa, Hvilken kroppsdel er 
borte?, Hva  spiser fugler?, Eventyrpuslespill 

Sanger, rim og regler: God morgen alle sammen, Lisa gikk til skolen, 
Pitt Pott Nøtt, Her er et stort hus, Nå skinner sola i vinduskarmen, 
Gul og fin som sola det er jeg,  Sov du vesle spireung, Store klokker 
sier tikk takk tikk takk, På månen bor en liten mann, Sol, sol om igjen. 

NØKKELORD: sol, måne, klokke, 
lyn, regn, rutete, prikkete, stripe-
te, blomstrete, slott, dronning, 
konge, prins, prinsesse, madras-
ser,. 

Preposisjoner: i, under, over, 
gjennom 

Språkfokus: tid, vær, mønster og 
sammensatte ord. 

m a n t i r o n s t o r f r e l ø r s ø n

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 
Lukas 5 
år 

17 18 19 20 

21 22 23 24 
Thea 3 
år 

25 26 27 

28 29 30 31    

http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k-hgMRgf75MFVM&tbnid=qMxhg9Odaw5w3M&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.pynttilfest.no%2Fbutikk%2Fballonger&ei=U-EGVKjBI8m7ygPvtIDYDg&psig=AFQjCNGDJRVWoyYpuzl2CDVjL07FoPsBAw&ust=140982344
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ALTERNATIV KOMMUNIKASJON 
 

Barn med språkforståelsesvansker og barn  som ikke har norsk som morsmål  bruker lang tid og mye energi på å bearbeide språklige inn-
trykk. De har et stort behov for avgrensning i forhold til mengde informasjon og tid til å oppfatte og respondere på det andre sier. 
Barn som bruker få ord har først og fremst behov for: 

 - språkstimulering på ett ords nivå 
 - mange repetisjoner 
 - konkreter/tegnstøtte 
 - voksne som ved behov hovedsakelig bruker 3-4 ords setninger  

Barn med språkforståelsesvansker opplever hverdagen sin ofte som uforutsigbar og utrygg. Forbered barnet godt på alt som skal skje. 

Barn med språkforståelsesvansker skal ikke presses til å snakke, men oppmuntres gjennom ros og positive bemerkninger på de verbale og 
nonverbale initiativ de viser.  

I barnehagen vil vi i første rekke bruke grafiske symboler og peke på eller vise , samtidig som vi setter ord på det vi peker på/viser frem. 
Vi vil bruke blant annet, konkreter til sanger, rim og regler i samlingsstund. I tillegg henger vi opp bilder av de viktigste tingene ved mat-
bordet, påkledning ol. 
Det blir hengt opp bilder av månedens nøkkelord i fra snakkepakken.  
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A P R I L  2 0 2 2  

  

   H A R E N  O G  S K I L P A D D E N  

UKE 

13 

UKE  

14 

UKE 

15 

UKE 

16 

UKE 

17 

 

Bøker: Pannekaka, Mollys hus (mørkt og lyst) 

Formingsaktiviteter:  påskeaktiviteter, pynt til Gul fest, bomull og 
karse 

 
Leker bl.a.: hinderløype, gul dag, svar ja eller nei, fjærkilelek, synge 
sanger fort eller sakte, bevegelselek 

Sanger, rim og regler: En liten kylling i egget lå, Helene harefrøken, 
Lille trille, Seks små ender 

NØKKELORD: hane, høne, kylling, 
påskeegg,  

Motsetninger: foran/bak, først/
sist, fort/sakte, kvikk/treg, forte 
seg/somle, løpe/gå, våken/sove, 
overlegen/beskjeden, vinne/tape 
 
Språkfokus: adjektiv  
Adjektiv: rask, treg, langsom, 
beskjeden, overlegen, ivrig, spent, 
kjedelig, lumpen, rolig.  

 

 

 

m a n t i r o n s t o r f r e l ø r s ø n

    1 2 3 

4 5 6 7 8 
Gulfest 

9 10 

11 12 13 
Evolet 3 
år 

14 
Skjær-
torsdag 

15 
Lang-
fredag 

16 
Påske-
aften 

17 
Første  
påske-
dag 

18 
Andre  
påske-
dag 

19 20 21 22 23 24  
Helge 
Magnus 
5 år 

25 26 27 28 29 30  

http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pR1pKWTbHP61EM&tbnid=Z-PRA9n0rRbDAM&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.selskapsshop.no%2Fproducts%2Fballonger-happy-birthday-lilla-6pk&ei=u-IGVJOEEePnygP7goKgBw&psig=AFQjCNG9Etk3fYkunOyq
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RaFmuZWxHx2otM&tbnid=M5EBsCfsr_y7MM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lysesider.no%2Ffestogmoro%2Fballongbursdag.html&ei=rPIGVKKaM8jMygPh4ICwDw&bvm=bv.74115972,d.bGQ&ps
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Språklig kompetanse – kommunikasjon – 
språk og tekst – begreper og ordforråd – 
antall, rom og form  

Personalet som rollemodeller:  
• Gode språkmodeller  
• Bevisste voksne som er gode til å sette 
ord på følelser, både i hverdagen og når vi 
jobber med tema og prosjekter  
• Voksne som er opptatt av at barna skal få 
gjenfortelle, både i forhold til bøker, egne 
erfaringer, refleksjoner etc  
• Tilrettelegger for og bruke rim og regler • 
Gode formidlere når en leser  
• Finne bøker som er alderstilpasset  
• Voksne som utnytter hverdagsspråket og 
hverdagssituasjonene til å ha fokus på be-
greper, kategorier, antall, rom og form  
• Voksne som legger til rette for undring 
over bokstavene  
• Voksne som oppmuntrer til lekeskriving og 
skriving  
• Bevisste på godt blyantgrep og vet hvor-
dan det etableres  
 

Barnet skal ha gode erfaringer med Å:  
• Mestre hverdagsspråket  
• Bruke språket funksjonelt i forhold til leik 
og sosialt samspill  
• Bruke språket til å sette ord på følelser, 
løse konflikter og formidle ønsker og behov  
• Fortelle om ting som har skjedd tidligere 
eller i andre sammenhenger (mestre et si-
tuasjonsavhengig språk)  
• Høytlesning  
• Gjenfortelle, lage fortellinger  

• Rim, regler, tekstskaping og stavelser 
(klappe-stavelser)  
• Mengder, størrelser, form og plassering  
• Lære begreper som over, under, ved siden, 
flest, færrest osv  
• Sortere i kategorier; klær, møbler, dyr, 
leker osv  
• Lytte til/etter lyder  
• Lytte på ord, kjenne igjen første lyd  
• Skrive og kjenne igjen eget navn  
• Kjenne igjen bokstaver  
• Lekeskrive/skrive  

 
Sosial kompetanse – selvstendighet – empati 
– oppmerksomhet - samhandling  

Personalet som rollemodeller:  
• Voksne som er relasjonsbyggere  
• Anerkjennende og inkluderende voksne  
• Voksne som er tilstede og veileder barna i 
hverdagen  
• Voksne som byr på seg selv  
• Voksne som er tydelige i verdiene sine. Hva 
er akseptert og hva er ikke akseptert  
• Fokus på vennskap og betydningen av å 
være en god venn  

Barnet skal ha gode erfa ringer med Å:  
• Ta initiativ til og opprettholde vennskap  
• Ta kontakt med andre barn på en positiv 
måte  
• Stå fram i gruppe/hevde seg på en positiv 
måte  
• Forstå lekesignaler og følge lekens skjulte 
regler om enighet, gjensidighet og turtaking  
• Utsette egne behov og ønsker i situasjoner 
som krever turtaking, kompromisser og fel-
les avgjørelser  

• Hjelpe, dele, støtte, oppmuntre, inklude-
re, vise omsorg  
• Inkludere andre i lek  
• Lære å tape  
• Gå på do selv  
• Kle på seg selv  
• Delta i regellek  
• Samarbeide  

Arbeidsmåter – grunnleggende ferdigheter 
og erfaringer  

Personalet som rollemodeller: 
• Voksne som utnytter hverdagen til å gi 
barna erfaringer og mulighet til å øve på 
grunnleggende ferdigheter og mestre disse  
• Tydelige voksne som veileder barna  

Barnet skal ha gode erfa ringer med Å:  
• Utføre en oppgave individuelt  
• Vente på tur og lytte til det andre sier  
• Delta i aktiviteter i gruppe og progresjon 
i varighet og innhold  
• Spill • Riktig blyantgrep, klippe med saks, 
lime med limstift osv  
• Følge en instruksjon med minst to ledd  
• Undre seg over grunnleggende spørsmål  
• Smågrupper, større grupper, løse indivi-
duelle oppgaver  
• Holde orden på egen plass  
• Konsentrere seg om en oppgave over en 
viss tid  
• Motta kollektive beskjeder  
• Digitale hjelpemidler  

Forberedelser til skolestart 
 

Gjennom hele barnehagetiden skal personalet i barnehagen jobbe systematisk med innhold  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNmdiozW7scCFURcLAodwrAOGQ&url=http%3A%2F%2Fwww.alesund.kommune.no%2Fsub%2Fflisnesbs%2F877-skolestart&psig=AFQjCNHF9H4_2Xoj0wIDdteqt6qCVkkxKg&ust=144205028951
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M A I  2 0 2 2  

 Toget går fra Vik skole. 
Møt opp den som vil. 
Representantene fra 
SAU tar med 
barnehagens fane. 

 1 7 . M A I  

   D E N  L I L L E  R Ø D E  H Ø N A  

UKE 

18 

UKE 

19 

UKE 

20 

UKE 

21 

UKE 

22 

Bøker: Den lille larven Aldrimett og Karsten og Petra hilser på kongen. 

Formingsaktiviteter:  baking, maling, så frø, perle, tegning.   
 
 

 
Leker bl.a.: Stemme-/munnøvelser, Frøet.., Rød farge - stå opp!, Fes-
te klesklyper, Fukt i pose, Smaksprøven, Tornerose var et vakkert 
barn, Lille Hasse Hare. 

Sanger, rim og regler: Per Olsen har en bondegård, Se her er et ep-
le, Så rart å være edderkopp,  Lille Petter edderkopp, Det sto en liten 
løvetann, Jeg vet en deilig have, Ja, vi elsker dette landet, sanger fra 
Holes 17. mai program 

NØKKELORD: marihøne, sommer-
fugl, edderkopp,  larve, snegle, 
flue, frø, blomst, løvetann, rose, 
bondegård, flagg 

Språkfokus: 17.mai, riktig og galt, 
insekter, blomster 

m a n t i r o n s t o r f r e l ø r s ø n

      1 

2 
Aurora 
6 år 

3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 
Planleg-
gingsdag 

14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 
Kristi 
him-
melfart
sdag 

27 28 29 

30 31      
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NY BARNEHAGELOV 2021 
 

Endringer i barnehageloven trådte i kraft 1. januar 2021. En ny bestemmelse slår fast at barnehagen skal ha nulltole-
ranse for krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 
En av de sentrale endringene som ble vedtatt, var å lovfeste regler som skal bidra til å sikre at barna har et trygt og godt psy-
kososialt barnehagemiljø. Barnehageloven har hele tiden hatt bestemmelser som understreker at barnehagen skal være et godt 
sted å være for barna, og bidra til lek, vennskap og trivsel. Loven og den tilhørende rammeplanen har imidlertid i liten grad in-
neholdt regler om hvordan barnehageeier og personalet skal jobbe for at så er tilfellet. 
I den nye barnehageloven § 41 slås det fast at barnehagen skal ha nulltoleranse for krenkelser som utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. Formålet med bestemmelsen er å understreke viktigheten av tydelige holdninger fra barneha-
gens side. Videre følger det av bestemmelsen at de som arbeider i barnehagen, plikter å gripe inn hvis et barn utsettes for 
krenkelser. Det er derfor viktig at barnehageeier sikrer at personalet har god kunnskap om hva slags handlinger og ytringer 
som regnes som krenkelser, og hvordan man kan gripe inn på ulike måter. En krenkelse kan være fysisk eller verbal, men den kan 
også være mer indirekte i form av utfrysning. Plikten til å gripe inn vil derfor kunne handle om alt fra å bryte opp en krangel til 
å inkludere barnet i lek. 
(Utdanning nr. 3/2021) 
Holebarnehagene har laget en felles handlingsplan, for å sikre et godt og trygt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkel-
ser.  
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J U N I  2 0 2 2  

En for geita som speilte seg. 
To for kalven som løp sin vei. 
Tre for kua som fulgte med. 

Fire for oksen som sinna ble. 
Fem for hesten den store, arge. 
Seks for grisen med rosa farge. 

Sju for katten som kjevlet 
deigen. 

Åtte for hunden som viste 
veien. 

Ni for sauen som vasket ruta. 
Ti for hanen som styrte skuta. 

 G E I T E K I L L I N G E N  
S O M  K U N N E  T E L L E  
T I L  T I  

 G E I T E K I L L I N G E N  S O M  K U N N E  T E L L E  T I L  T I  

UKE 

22 

UKE 

23 

UKE 

24 

UKE 

25 

UKE 

26 

Bøker: Ellens blomsterbok 

Formingsaktiviteter:  baking, maling, så frø, tegning, lage parfyme, 
lage båt 

 
Leker bl.a.: bevegelsesleker, vannlek, memory, fiskelek, speilbildelek.  

 

Sanger, rim og regler:  

våt samba, Per Olsen hadde en bondegård, dyremedly, gåtevise, alle kil-
lebukkene, Blåmann Blåmann bukken min, å jeg vet en seter, på havets 
bunn står skutene, ute på bryggekanten, har du hørt historien om de tre 
små fisk?, ro ro til fiskeskjær, ro ro ro din båt, regn regn gå din vei, jeg 
vet en deilig have, gubben og gamla lå og dro- 

NØKKELORD: solbriller, solkrem, 
iskrem, båt, anker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10,  

Språkfokus: sommer, ferie, 
entall og flertall 

Tall, rekkefølger og mengder 

m a n t i r o n s t o r f r e l ø r s ø n

  1 2 3 4 5 
Første 
pinsedag 

6 
Andre 
pinsedag 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    
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SAU 

  

Alle barnehager har et Samarbeidsutvalget - SAU, som består av 2 representanter fra foreldrene og 2 representanter 
fra de ansatte og en  
politisk representant.  
Bruk SAU, dersom det er saker dere vil ta opp. I år består SAU av  

  - representanter fra foreldrene:  

 
 leder:  
 mobil:  
 
 vara:   
 mobil:  

 - Representanter fra barnehagen: 

leder:  
 
vara:  

Styrer Kjersti L. Bjerke har uttalerett men ikke stemme-
rett. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6qL2r5LPWAhVGD5oKHb2KBdgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fbeta.minbarnehage.no%2Fstpetri%2FUnderside%2F3319&psig=AFQjCNGgNBzdh2rrgb-VJmVAejwTSNwA4w&ust=1505997267262024
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J U L I  2 0 2 2  
  

UKE 

26 

UKE 

27 

UKE 

28 

UKE 

29 

UKE 

30 

 

Vannlek 

Vi synger og rimer med 
sol, sommer og vann 

 

m a n t i r o n s t o r f r e l ø r s ø n

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiry4_u57PWAhVLJ5oKHTsdCVwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fsommerskolen2014.wordpress.com%2F2014%2F08%2F14%2Fvil-ha-lengre-sommerferie-p%2F&psig=AFQjCNGbCJhn48ArQixNHVWlAo
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SAMARBEIDSPARTNERE 
 

Forankring i barnehageloven: Kapittel 5. Kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. For at barn 
og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre 
tjenester og institusjoner i kommunen. Tverrfaglighet og helhetlig tenkning bør derfor stå sentralt. Både foreldre og barnehage kan ha behov 
for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser. Ved samarbeid må bestemmelsene om taushetsplikt – og opplysningsplikt i barnehageloven og an-
net regelverk overholdes. 

 Veileder, Til barnets beste– samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten.  (regieringen.no) 

Lokal rammeplan for Hole barnehagene, del 4: Hole kommune har en egen samarbeidsavtale og perm med oversikt over samarbeidspartnere. 
For å kunne gi barn den beste oppvekst—og utviklings muligheten må barnehagen i tillegg til samarbeid med foreldre/foresatte samarbeide 
med ulike kommunale tjenester som barnevernet, KPPT, helsestasjon, BUP og grunnskolen. Utgangspunktet for samarbeidet bør være, hva 
trenger barnet for å leve et godt liv i en verden og virkelighet hun eller han er en del av? Alle som jobber i barnehagen er omfattet av regler 
om taushetsplikten, jf. Barnehageloven §20. Taushetsplikten innebærer et forbud mot å formidle opplysninger til andre, med mindre det fin-
nes unntak som gir plikt eller adgang til likevel å formidle opplysninger. 
 

Barnevernet: Dens hovedoppgave er å sikre barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett 
tid. Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet. 

Kommunal pedagog – og psykologtjeneste (PPT): I forhold til førskolebarn og skolebarn har tjenesten to hovedoppgaver. Det er å bidra til å 
forebygge at vansker oppstår og bidra til å yte hjelp til de vansker som har oppstått. Både foreldre, barnehage og skole kan kontakte tjenes-
ten om vanlige utviklings og oppdragelsesproblemer hos helt vanlige barn, vansker som de fleste barn en eller annen gang er innom. Vi kan ikke 
drøfte enkeltbarn ved navn uten foreldres samtykke. KPPT er forpliktet til å bidra til at barn med spesielle behov får hjelp med å løse vans-
kene eller leve best mulig med dem. 

Helsestasjon: Har ansvar for å drive generelt forebyggende og helsefremmede arbeid for å trygge barns oppvekstvilkår i kommunen. Helses-
østers kompetanseområder er hygiene, smittevern, barns utvikling og evne til samspill og sosial fungering, vurdering av syn og hørsel, barnesykdommer, 
vaksinasjoner, ernæring og miljørettet helsevern. 

BUP: Barn og ungdoms psykiatri.   

Overgang barnehage/skole: Alle barnehagene i Hole Kommune følger et felles plan for overgang mellom barnehage og skole. 

Samarbeid med andre barnehager: Vi har eksterne møtegrupper for styrere, pedagogiske ledere og assistenter i Hole kommune for å kunne 
utveksle erfaringer og dra nytte av hverandre. Vi har også felles arrangementer med barn. 
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BARNEHAGENE I HOLE ER STENGT  
MELLEOM JUL OG NYTTÅR  

OG MANDAG, TIRSDAG OG ONSDAG 
FØR SKJÆRTORSDAG 

SOMMERFERIE STENGT I 2022 ER: 
UKE 28, 29 OG 30 

PLANLEGGINGSDAGER I 2021/2022 
ER: 

12. AUGUST 
13. AUGUST 
29. OKTOBER 
3. JANUAR 
13. MAI 

KONTAKT INFO.: 
HOLEVEIEN 36 
3538 SOLLIHØGDA 

TLF. Avd: 
40912773 
TLF. Styrer: 
91541024 

   NETTSIDE: 

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

MAILADRESSER 

Styrer:  
kjersti.bjerke@hole.kommune.no 

Pedagogisk leder: 
Hilde.Palerud@hole.kommune.no 

 
 

Hilde Pålerud: Pedagogisk leder  

 
Rosa M. Nyborg: pedagogisk fagarbeider 

 

Anne May Danielsen: Pedagogisk medarbeider 
 

Kjersti L Bjerke: Styrer 


