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Årsplan Mørkvedlia barnehage 2020 – 2021 

Velkommen til Mørkvedlia barnehage. 

Mørkvedlia barnehage er en kommunal barnehage som er organisert i to 

grupper. Gruppene samarbeider. Spesielt om morgenen og på 

ettermiddagene. Vi har felles frokost på kjøkkenet. 

Mellom kl. 09.00 og kl. 14.00 har vi ulike aktiviteter i mindre grupper. 

Dette beskriver vi nærmere senere i årsplanen, og dette kommer også 

frem i form av vår ukeplan og dagsrytme. 

Nytt fokusområde fra i år har fått overskriften: 

Felles opplevelser for å utvikle leken. 

Vi vet at leken er viktig for barns utvikling, og det er viktig at vi klarer å 

skape gode rammer for dette. 

Vi skal bruke bøker, bilder, film og digitale hjelpemidler.  

Vi vil beskrive dette under punktet: Barnehagens satsningsområde. 

 

Organisering. 

Ansvar for barnehagens drift: Barnehagen er kommunal, og driftes etter 

vedtekter for Bodø kommunes barnehager. 

Ansvaret for barnehagens drift er styrer. 

Barnehagens organisering. 

Mørkvedlia barnehage har to grupper, Rødgruppa som er for barn i 

alderen 1 -3 år, og Blågruppa som har barn i alderen 2,5 – 6 år. 

 

Åpningstider: 

Barnehagens åpningstider er 07.00 – 16.30. 

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen  

kl. 12.00. 

Viktige datoer: 

Planleggingsdager 

10. – 12. august 2020  

20. november 2020 

14. mai 2021. 

Samarbeidspartnere: 

Pedagogisk Psykologisk tjeneste 

Barnevern 

Helsestasjon 

Barneskolene på Hunstad og Mørkved 

Barnehagens personale fordelt på gruppene: 

Rødgruppa: 

Pedagogisk leder: Ragnhild Eiterjord 

Pedagogisk leder:  Veronica Wågønes 

Assistent:   Kate Nikolaisen 

Assistent:  Sølvi Wikevand 

Blågruppa: 

Pedagogisk leder:  Anette Nygård 

Pedagogisk leder:  Kristin Tømmerberg 50 % 

Pedagogisk leder:  Elisabet Tobiassen 50 %( pt. i permisjon) 

Vikar for henne er Rina Nicolaisen, 40 % 

Fagarbeider:   Hilde Nedregård  

Fagarbeider:   Lillian Fredriksen 
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Assistent:   Barbro Johansen   

 

Faste vikarer: Line Ugulen Nilsen 

  Emilie Bendiksen 

I tillegg bruker vi vikarbyrå ved behov. 

VTA: varig tilrettelagt arbeidsplass: Ingrid Hassel 50 % 

Styrer:    Hilde Brit Olsen Løften 

Renholdere og vaktmestertjeneste har barnehagen gjennom Bodø 

kommune. 

 

Barnehagens samarbeidsutvalg består dette året av : 
1. Nina Karlsen (mamma til Adam og Emilia)  
2. Maria Wahre Pettersen (mamma til Agnes) 
Lillian Ø. Fredriksen, fagarbeider 
Ragnhild Eiterjord, pedagogisk leder. 
 
MED FORBEHOLD OM ENDRINGER 
 
Årsplanen er et arbeidsdokument for de ansatte, og et bindeledd mellom 
barnehagene og foreldre.  
Uforutsette hendelser kan oppstå i løpet av et barnehageår. Vi tar derfor 
forbehold om at endringer kan bli nødvendig i forhold til barnegruppen, 
personalet, organisering og innhold i planene.  

KALENDER FOR MØRKVEDLIA BARNEHAGE –  

Inni denne årsplanen finner dere kalender for hver måned som gir 

opplysninger om hendelser i barnehagen, for grupper og for hele 

barnehagen. For å slippe mye tekst har vi valgt å legge inn symboler 

 

.

Turgruppa: Gaupene  Bjørnungan  Ekornungan   Førskolegruppe  

Turdager for  Barna født i 2015  Barna født i 2016 Barn som er født og 2017 Barna født i 2015 
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En god start gjør barnet trygt, glad og smart 

Dette er Bodø kommunes visjon for sine barnehager. 

Vi i Mørkvedlia barnehage mener/ legger i dette: 

En god start:  

Når barnet starter i barnehagen er det viktig at det får en 

tilvenningsperiode som sikrer at barnet er blitt kjent med oss. Dere som 

foreldre skal kjenne på at dere også er trygge på at ditt barn får det bra 

her i barnehagen. 

Det er viktig for oss at vi har fått gitt dere informasjon som er relevant for 

oppstart i barnehagen. Og like viktig er det at dere har fått gitt oss den 

informasjonen vi trenger for å møte barnet på en best mulig måte. 

Etter at barnet har fått tildelt plass i barnehagen inviterer vi til 

oppstartsamtale. Da får dere møte en av pedagogene.  

 

Vi ansatte skal hilse på alle foreldrene og presentere oss, vi skal svare på 

spørsmål og vi viser interesse for den nye familien som skal starte her i 

barnehagen. 

Gjør barnet trygt, glad og smart: 

Trygghet er det viktigste for at barnet skal ha ei god utvikling i 

barnehagen. I oppstarten legger vi opp til at barnet skal bli kjent med de 

ansatte som skal følge dette barnets gruppe. 

Personalet er der for barnet, og møter dem og deres behov. Det kan være 

et fang, en aktivitet, samtale, ro og trøst. Vi vektlegger god 

kommunikasjon mellom barnehage og hjem.  Barnehagen skal være en 

trygg plass for barn og familie. 

"Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og 

anerkjennelse 
og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier 
som skal gjenspeiles i barnehagen." (Rammeplanen for barnehagen, 
Barnehagens verdigrunnlag, 2017). 
 
Når vi er glad er det et kjennetegn på at vi trives og føler oss trygge.  
Vi skal møte foreldre og barna med ekte glede over å se akkurat dem. 

Gjennom godt humør og humor får vi gode og positive møter med barn 

og foreldre. 

Barn som trives utvikler seg bedre og får lettere venner. Vi skal hjelpe 

barna med å sette ord på alle typer følelser og at de får begreper som de 

også kan bruke. 

Når vi finner en god/ lur måte å løse noe på er vi smart. Vi skal vise 

interesse for barnas mestring. Vi skal også gi dem tid til å tenke og prøve 

ut, og på denne måten bidra til at barna opplever og forstår mestring.  

Vi viser for øvrig til Bodø kommunes kvalitetsplan for barnehager.
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Tilvenning i Mørkvedlia barnehage  

Å begynne i barnehage er en stor omvelting i små barns liv. Fra å være hjemme 

med mor eller far skal barnet bli kjent med nye omgivelser, nye 

omsorgspersoner, andre nye barn og nye rutiner.  

Måten barnehagen organiserer oppstarten på er helt avgjørende for hvordan 

barnet vil knytte seg til personalet og etter hvert få et godt barnehageliv.  

Nå foreldrene har takket ja til barnehageplass, tar vi kontakt med foreldrene og 

avtaler tidspunkt for oppstartsamtale. I denne samtalen tar vi opp en rekke 

temaer som er viktig for oss når vi skal møte barnet og foreldrene ved oppstart 

for barnet. 

Temaene i oppstartsamtalen er: Beskrivelse av barnet, familie og nettverk, 

folkehelse, og forventninger. 

BARN SOM ER NY I BARNEHAGE.  

Når barnet starter har vi en gjennomtenkt plan for hvem som skal ta imot barnet 

og foreldrene, og vi har derfor satt opp ett tidspunkt for når barn og foreldre 

kommer til barnehagen. De to første dagene skal foreldrene være sammen med 

barnet. Vi er inne og har ikke så mange andre barn inne sammen med de nye 

barna og foreldrene. Første dagen er det lek på gulvet, og de to timene avsluttes 

med ei lita sangstund. Den andre dagen er lek på gulvet og ei sangstund 

innholdet i aktiviteten barnet skal være med på. I tillegg spiser barna lunsj 

sammen før de nye barna forlater barnehagen sammen med sine foreldre. Vi har 

en tanke om at det er best for barnet å få avslutte møtet i barnehagen før det blir 

sliten, og mens de opplever dette nye som spennende. Dag tre ønsker vi at 

foreldrene forlater barna for en kort periode. Dette kan skje i forbindelse med at 

barnet skal sove. Da ønsker vi at foreldrene er sammen med en av de ansatte når 

barnet skal legges. Etter at barnet er sovnet kan foreldrene forlate, og vi ringer til 

foreldrene når barnet har våknet. 

Den videre tilvenningen avtales med personalet på gruppen barnet tilhører. Det 

er viktig at foreldrene er tilgjengelig på telefon slik at vi kan få kontakt med dere 

om barnet ikke finner seg til rette, og vi ønsker at dere skal komme og være 

sammen med barnet igjen.  

Det er fint om barnet ikke får lange dager i starten. Vi tenker at det er bra for 

barnet at det ikke blir for sliten, og oppleve utrygghet når det er borte fra 

foreldrene.  

Det oppleves nok ubehagelig for foreldrene å forlate barnet de første dagene. 

Det er viktig at dere sier ha det til barnet før dere forlater. Da vet barna at dere 

dra, og de kan se frem til at dere kommer tilbake. Når dere bare forsvinner 

skaper det usikkerhet hos barnet. 

BARN SOM HAR GÅTT I BARNEHAGE.  

For barn som har gått i barnehage tidligere, og skal over i en nye barnehage 

trenger også at foreldrene tar seg tid til å være sammen med barna de første 

dagene. Barna skal bli kjent med nye omgivelser og nye både barn og ansatte.  

Ettersom dette er barn som er vant til å være borte fra foreldrene, og kjent med 

å forholde seg til rutiner og aktiviteter sammen med andre, tenker vi de raskt vil 

finne seg til rette i nye omgivelser. Det er selvfølgelig en fordel at barnet sammen 

med foreldrene kan komme innom barnehagen på besøk og hilse på oss før 

oppstart. 

Den første dagen bør være kort, og foreldrene skal være sammen med barnet 

denne tiden. På den andre dagen kan foreldrene forlate etter avtale med 

personalet som er sammen med barnet. 

Om foreldrene skal være sammen med barnet den 3. dagen avtaler vi før barna 

og foreldre drar hjem dag 2.  

God kommunikasjon mellom foreldrene og barnehagen er en viktig faktor for å få 

til et godt samarbeid rundt barnet. 
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FORELDRESAMARBEID 
Jfr. Lov om barnehager § 1. Formål skal barnehagen gi barn under 
opplæringspliktig alder god utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær 
forståelse og samarbeid med barnas hjem. 
 
INFORMASJON MELLOM BARNEHAGE OG HJEM. 
Mye informasjon mellom barnehage og hjem utveksles i den daglige 
kontakten mellom personalet og foreldrene, i bringe-/hentesituasjon.  
Det er viktig at foreldre gir oss informasjon som er nyttig i vårt møte med 
barnet. Videre er det viktig at vi informerer om barnets dag, når de blir 
hentet. Beskjeder noteres ned slik at hele personalgruppa blir kjent med 
innholdet. 
Foreldrene kan også sende beskjeder på SMS eller e-post. Disse besvares 
fortløpende. 
 
Styrer sender ut informasjonsbrev på e-post ca. en ganger i måneden. 
Informasjonsbrevene inneholder generelle planer, aktiviteter den siste 
tiden og kommende planer. I tillegg skriver gruppene sine månedsbrev, 
der livet på de ulike gruppene beskrives og spesielle hendelser trekkes 
frem. 
 
Mørkvedlia barnehage har ei åpen facebook-side. Der legger vi ut bilder 
og noe tekst fra hendelser som skjeer i løpet av en dag, fra turer, barn 
som feires og lignende. Det er barnas aktiviteter som skal ha fokus på 
denne siden, ikke det enkelte barn. 
 
FORELDRESAMTALER 
Som en del av det formelles samarbeidet er kontakttimer/ 
foreldresamtaler. 

Den første foreldresamtalen tilbyr vi foreldrene etter at barnet har gått i 
barnehagen i ca. 2 mnd. Utover dette tilbyr vi foreldresamtaler en gang 
pr. halvår. 
 
FORELDREMØTER 
Det er satt av tid til to foreldremøter pr. barnehageår, et på høsten og et 
på våren.  
 
FORELDRERÅD/SAMARBEIDSUTVALG (SU) 
For å sikre samarbeid med barnas hjem har barnehagen et foreldreråd og 
et samarbeidsutvalg. 
Foreldrerådet består av foreldre/ foresatte til alle barna i barnehagen, og 
skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom 
barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Dette 
skal være et forum der alle foreldre kan møtes og diskuterer ønsker og 
behov, og komme med forslag til barnehagen.” (Jf. Lov om barnehager § 
4) 
Møter i foreldrerådet skjer fortrinnsvis i forbindelse med foreldremøter. 
Dersom foreldrene ønsker det stilles barnehagens lokaler til disposisjon 
slik at foreldrene kan gjennomføre møter uavhengig av barnehagens 
foreldremøter. 
 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/ foresatte og 
ansatte i 
barnehagen, slik at hver gruppe blir likt representert. Samarbeidsutvalget 
skal ha seg forelagt saker som er viktig for barnehagens innhold og 
virksomhet, og for forholdet til foreldrene.” (Jf. Lov om barnehager § 4) 
Møter i samarbeidsutvalget skjer når det meldes behov for dette. Det skal 
minimum være et møte pr. halv år. 
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FORVENTNINGER. 
Mørkvedlia barnehages forventninger til foreldrene. 

-Dere samarbeider godt med barnehagen. 

-Dere er opptatt av barnets trivsel og utvikling. Tar dere tid til de små 
samtalene med personalet ved ankomst om morgenen og ved henting 
senere på dagen.  

-Dere er bevisst deres oppdrageransvar. Vær gode forbilder for deres 
barn. Framsnakking av andre barn, foreldre og barnehagen er meget bra. 

-Dere deltar på foreldremøter, foreldresamtaler og andre arrangementer. 

-Dere leser informasjonen fra barnehagen. E-post, oppslag ved døren, 
lapper på barnets garderobeplass. F.eks. infobrev og månedsbrev. Vi har 
også egen facebook-side som dere burde følge med på. 

-Dere tenker på barnets beste og holder det hjemme ved sykdom/dårlig 
almenntilstand. 

-Dere gir personalet tydelige beskjeder vedrørende barnet. F.eks. allergi, 
sovetider, rutiner ang. mat, do-gåing som er viktige for barnet.  Det 
holder at dere snakker med en av oss på gruppen. 

-Det er viktig at dere gir tilbakemeldinger, og at dere stiller spørsmål. 

-Dere skjermer barnet fra sensitive opplysninger og tar det opp med 
personalet på tomannshånd. 

- Dere lager sunne matpakker og barna har vannflaske med på turdagene. 

-Dere sjekker daglig at barnet har hensiktsmessige klær, sko og det 
utstyret som trengs i barnehagen. Sjekk at det er skiftetøy i boksen, at 
yttertøyet er rent og tørt til neste dag. 

- Yttertøy som henger ute må tas hjem til vask og tørk.  
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NOVEMBER 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag 

2. 

 

3. 4. 5. 

 

 

6. 
 

7. 8. 

9.  

10. 11. 12. 

 

13. 
 

14. 15. 
 
 
 

16. 

 

17. 18. 19. 

 

20. 
Planleggingsdag 
Barnehagen stengt. 

21. 
 
 
 
 

22. 
 
 
 

23.

 

24. 
 

25. 26. 

 

27. 
 

28. 
 
 
 
 

29. 
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BARNEHAGENS INNHOLD 
"Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og 
barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring 
og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse 
og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til 
barns allsidige utvikling." (Rammeplanen for barnehagen, barnehagens formål og 
innhold, 2017) 
 
Barnehagens innhold skal utformes slik at det kan oppleves meningsfullt for det 
enkelte barn og gruppen. Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme 
barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Barnehagen må gi det 
enkelte barnet støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger, og bidra til et 
meningsfullt liv i fellesskap med andre barn og voksne. 
 
Danning og medvirkning kan ses på som gjensidige prosesser. Gjennom barnas 
undring over handlinger og holdninger i møte med hverandre og personalet, 
legges grunnlaget for kritisk refleksjon om seg selv og samfunnet. Hensynet til 
hverandre og gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring er forutsetningen 
for barnets danning. 
 

RAMMEPLANES 7 FAGOMRÅDER 

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle 
områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, og vitebegjær 
og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og 
ferdigheter.” (Lov om barnehager §2) 
Rammeplan for barnehager er delt inn i 7 fagområder:  

1. Kommunikasjon, språk og tekst 
2. Kropp, bevegelse og helse 
3. Kunst, kultur og kreativitet 
4. Natur, miljø og teknikk 
5. Antall, rom og form 
6. Etikk, religion og filosofi 
7. Nærmiljø og samfunn 

Fagområdene dekker et vidt læringsfelt, og opptrer sjeldent isolert. I de daglige 
aktivitetene som måltid, samlingsstund og utelek, forming osv. vil vi komme 
innom de ulike fagområdene. I temaarbeid vil vi i perioder vektlegge et  
område fremfor andre, men i løpet av barnehagetiden skal barnet ha blitt kjent 
med alle fagområdene. 
 

 

Turdager 

Vi har delt barna inn i tre turgrupper;  

Ekornbarna –6 barn 2017. 

Bjørnungan – 3 barn født i 2016   

Ekorn- og Bjørnungan har turdag sammen på torsdager. 

Gaupene – 11 barn født i 2015 - fast turdag på mandager 

I informasjon om ulike aktiviteter omtales gruppene med disse navnene. Turmål 

og lengde på turene avhenger av barna alder og modning. Turgruppene er også 

med på å gjenspeile progresjon for aktiviteten. Våre forventninger skal endres i 

takt med barnas utvikling og modning. Samtidig som vi også skal se det enkelte 

barn, og legge opp aktivitet etter deres nivå. 

Turgruppen starter med påkledning kl. 9.00 – og det er viktig at barna er kommet 

til barnehagen til da – slik at de er med på oppstarten for turforberedelsene. 

 

Samlingsstunder 

Vi deler barna inn i ulike grupper for samlingsstunder. Tema og innhold er 

avgjørende for gruppestørrelse og hvem som er med. Sanger, fortellinger, 

høytlesning og leker er mye av innholdet i samlingsstundene.  

Rødgruppa har sine samlingsstunder ca. kl. 9.00, før de går ut. 

Blågruppa har sine samlingsstunder ca. kl. 10.30 – etter lek og ulike aktiviteter, 

men før lunsj. 
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BARNEHAGENS TRADISJONER. 

Advent og førjulstid i Mørkvedlia barnehage.  

Desember vil bli preget av at vi nærmere oss jul, og vi vil i god 

barnehagetradisjon legge opp til aktiviteter som gjenspeiler dette. 

Vi skal bake pepperkaker, ha juleverksted og lage julepynt, og 
kanskje har vi overraskelser som skal ordnes med.  
 
Stemninger er viktig i førjulstiden, og med lys, stjerner og andre 
dekorasjoner forandres barnehagen også i denne tiden.  
 
Julen er en kristen tradisjon, og vi vil ha bøker og sanger som er tar 
opp dette temaet. I tillegg kommer vi ikke utenom nissen, som er et 
sterkt innslag i den norske julefeiringen.  
 
Adventssamling og lystenning tar vi på mandagene i desember. 
Dette forgår som ei fellessamling ca. kl. 9.15 og alle barna er da 
samlet på Blå – eller Rødrommet. Hver mandag skal vi ha 
fellessamling med tenning av adventslys, ei julefortelling og sanger 
som har tilknytning til julen.  
De andre dagene blir det samling i gruppene. 
 

Solfest. 
Når sola kommer tilbake i januar feirer i dette. Vi synger sanger om 
sola, og lager soler som henges opp. Den dagen vi har sett sola over 
fjelltoppen blir det fest til fruktmåltidet. 
 
Vinteraktivitetsuke 
I starten av mars har vi vinteraktivitetsuke. Vi koser oss ute i snøen 
med aking, skigåing og vi former i snø.  
 
Påske 
Vi vektlegger våren og at i denne tiden skapes det nytt liv. Vi sår 
karse og lager kyllinger som er symboler på nytt liv. De eldste barna 
besøker Hunstad kirke, og får høre fortellingen om Jesus liv og død. 
 
17.mai. 
Barnehagen bruker tiden i forkant av 17.mai til å snakke om Norge 
som egen nasjon med egen Grunnlov. Vi synger 17. mai sanger. Vi 
øver oss på å gå i tog, og vi går en runde sammen med 
Studentungan barnehage i vårt eget nabolag.  
 

Lucia – 13.desember.  

Barnehagen inviterer foreldre og søsken til lucia-tog, sang og 

lussekatter. Dette vil ikke bli gjennomført i år. 
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DESEMBER   

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag 

30. 
Adventsamling 

 

1. 

 

2. 

 
 

3. 

 
Vi besøker Hunstad kirke, med 

Gaupene. 

4. 
Frist for å 
levere inn 
svar om fri i 
uke 52 og 1. 

5. 6. 

7. Adventsamling 

 

8. 9. 10. Vi baker lussekatter. 

 

11. Lucia m/ 

Foreldrekaffe 

 

 

12. 13. 
 
 
 

14. Adventsamling 

 

15. Nissefest 

 

16. 17. 

 

18. Julekino 19. 20. 
 
 
 

21. Adventsamling 

 
 

22.  23..  
 
 

24. 
Barnehagen stenger kl. 12.00 

 
 
 

25. 
1. juledag 
Barnehagen 
Stengt 

26. 27. 
 
 
 

28. 
 

29. 30. 31. Barnehagen stenger kl. 

12.00. 
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Fokusområde 2020 -2021 

Bodø kommune har valgt at alle sine barnehager skal ta del i opplæringen og arbeidet som Stine Sofie Stiftelsen og PBL lanserte i januar 2020. Bodø 

kommune er pilotkommune i denne satsingen. 

Stine Sofie Stiftelses Barnehagepakke er et skoleringsprogram der styrer og barnehagens barnas verneombud deltar på samlinger. Denne kunnskapen skal 

deles i hele personalgruppe.  

Veronica Wågønes er barnas verneombud i Mørkvedlia barnehage. 

Programmet skal gi barnehageansatte kunnskap om barn som er utsatt for vold og overgrep. Vi skal lære om tegn på dette hos barn, og vi skal innarbeide 

rutiner for meldinger til bl.a. barnevernet. 

Dette jobber vi med på personalmøter og planleggingsdager. 

Materiell vi bruker: 

Æ E MÆ – et program som er utviklet av Sortland kommune. Dette er det delt ut informasjon om på høsten foreldremøter. 

Hele meg, av Kine Iren Bergsvik, Hilde Halvorsen Landro og Janette Haltøy. 

Et materiell som handler om kropp og grensesetting i barnehagen.  

Veilederen og materiellet, som er laget for barna fra 4 år og oppover, skal være til hjelp i arbeidet med å etablere en kultur for å snakke om kropp og 

seksualitet i barnehagen. Vi skal få innsikt og kunnskap om barns seksualitet, samt forebygge og avdekke seksuelle overgrep. 
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JANUAR 2021 

Barnehagen er stengt fredag 1.januar 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag 

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. 
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I februar setter vi fokus på Rammeplanens fagområdet kunst, kultur og kreativitet.

Fra Rammeplan for barnehager: «Barnehagen skal legge til rette for 

samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen 

om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

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. I arbeid med fagområdet skal 

personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide 

deres forståelse og bidra til undring, 

undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. 

Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle 

barnas kreative prosesser og uttrykk.» 

Nå skal vi bruke masse tid på bruk av bøker. 

fortellinger, eventyr, sanger, musikk, drama og 

barnekulturens leker.  

Dette gir barna felles opplevelser som de kan ta 

med seg inn i leken. Vi tar frem utkledningsklær, 

smykker, sko, hatter etc., og legger til rette for at 

barna kan leke eventyr vi har lest og de er blitt kjent med. 

Personalet skal vær deltagende, og hjelpe barna i gang, vise og 

komme med forslag, særlig den første tiden. 

I samlingene bruker vi fingerdukker, flanellograf og oss selv i 

dramatiseringen. Vi kler oss og barna ut og dramatiser sanger og 

fortellinger. Dans, musikk og bruk av rytmeinstrumenter er viktige 

elementer i denne tiden.  

Vi deler barna i mindre grupper, og velger noe vi vil 

fremføre for de andre barna.  Alle gruppene 

bestemmer hva de ønsker å gjøre. Rekvisitter og 

kulisser lages på gruppene. Barnehagens 

utkledningsklær er i flittig bruk i denne perioden. 

De to siste ukene før festen, bruker vi ansiktsmaling 

ofte for at de yngste barna skal venne seg til det.  

Vi avslutter februar med en utkledningsfest/ karneval 

der barna opptre for hverandre med sanger, 

dramatisering, dans og moro. 

 På utkledningsfesten bruker vi barnehagens utstyr, 

utkledningsklær som passer til sangene/ rollene barna 

skal ha i sine fremføringer. Det betyr av vi ikke ønsker 

at noen skal komme i kjøpt utsyr, men kan bidra med en genser 

eller strømpebukse i bestemt farge, på bestilling fra oss. 
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FEBRUAR 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag 

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.  
Utkledningsfest. 

26. 
 

27. 28 
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KOSTHOLD, mat og helse 

I Mørkvedlia barnehage er vi opptatt av å gi barna et sunt kosthold 

som er med på å fremme barns helse. Vi ønsker å bidra til at barna 

tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder 

kosthold, hygiene, aktivitet og hvile.  

Vi tar utgangspunkt i Sosial- og helsedirektoratets retningslinjer for 

mat og måltider i barnehagen. Dette er også en del av kommunens 

kvalitetskriterier. (Barnehagen har også plikt til å melde hva slags 

mattilbud vi har til vårt lokale mattilsyn.)  

Vi serverer to faste måltider hver dag, i tillegg til eventuelt 

medbrakt frokost. Måltidene skal være av god kvalitet og 

ernæringsmessig fullverdige.  

I Mørkvedlia barnehage legger vi opp til at barna skal få bruke god 

tid på å spise. Vi prøver å ha maksimum 3 timer mellom måltidene. 

Noen barn, særlig de yngste, kan ha behov for å spise oftere.   

Vi skal serverer variert mat og gi forskjellige smaksopplevelser.  

Lunsjen består av grovt brød og variert pålegg. Ost, fisk og 

kjøttpålegg er tilgjengelig hver dag, I tillegg har vi noe grønt som 

agurk, paprika, syltede rødbeter eller gulerøtter. 

Vi vektlegger at barna skal være med på forberedelsene av varme 

måltider. Det kan være suppe med egg og brød, fisk – eller 

kjøttprodukter med grønnsaker, samt potet, ris eller pasta. Dette 

året vil det bli servert varme fiskekaker en gang i uka, og et varmt 

måltid i månen. 

2. måltid – eller fruktmåltidet, serverer vi mellom kl. 13.30 og 

14.30. Her får barna ca. ¾ frukt, en brødskive eller et knekkebrød. 

Dersom de har mat igjen fra tur – kan de spise dette.  
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MARS 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag 

1.  

Skolene har vinterferie 

denne uka. 

 

2. 3. 4. 

 

 

5. 
 

6. 7. 
 

8. 

 

9. 
Barnehagedagen 
2021. Tema:  

Klima og miljø 
 

10. 11. 

  

 

12. 
 

13. 14. 
 
 
 

15. 

 

16. 17. 18. 

 

 

19. 
 

20. 21. 
 
 
 

22. 

 

23. 24. 25. 

  

26. 
 

27. 28. 
 
 
 

29. Påskeuka. 

 
 

30. 
 

31. 
Barnehagen 
stenger kl. 
12.00 
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Lek og sosial kompetanse 
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APRIL 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag 

  31.3. 
Barnehagen 
stenger kl. 
12.00 

1. 
Skjærtorsdag 

2. 
Langfredag 

3. 4. 
1. Påskedag 
 

5. 
2. Påskedag 

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. 
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Barnehagens samfunnsmandat og vårt verdigrunnlag. 
 

MØRKVEDLIA BARNEHAGES PEDAGOGISKE GRUNNSYN 

Definisjon: Den virkelighetsoppfatning, verdier og holdninger som ligger til grunn 
for den pedagogiske virksomheten.  

 
BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG:  
Barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Lek, omsorg, 
læring og danning skal ses i sammenheng. Gjennom vår virksomhet vil vi fremme 
verdier som respekt for menneske og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, 
tilgivelse, likeverd, mangfold, demokrati og solidaritet. Gjennom vår virksomhet 
vil vi jobbe for at barna skal få holdninger som også er positiv for bærekraftig 
utvikling, livsmestring og helse. 
 
Mørkvedlia barnehages pedagogiske grunnsyn er preget av vårt menneskesyn og 
læringssyn, et helhetlig læringssyn. Dette betyr at barnas utvikling ses som 
dynamisk, i tett samspill med deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet 
de vokser opp i. Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. 
Samspill og fellesskap er avgjørende for barns utvikling og læring. 

Alle mennesker, barn og voksne er unike og likeverdige, med ulike interesser, 
evner og anlegg.  
 
Alle barn skal bli sett og hørt. Alle skal møtes med respekt. Vi anerkjenner og 
ivaretar barndommens egenverdi. Barndommen danner barnas plattform for 
resten av livet.  
” Vi må ha evnen og vilje til å respektere barnet som et unikt menneske med 
egne tanker, ideer og følelse.” Fure og Granholt 2007. 
 
Mørkvedlia barnehage er en barnehage for alle barn. Hvert enkelt barn skal gis 
muligheter for vekst og utvikling. 
 
I Mørkvedlia barnehage jobber vi for å ha tydelige ansatte som i relasjonen med 
barna skal god omsorg og samtidig være grensesettende.  Tydelige ansatte gir 
trygghet og gode rammer, og er forutsigbart for barna. Hvert barn skal oppleve 
at voksne bryr seg. 
 
"Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse 
og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier 
som skal gjenspeiles i barnehagen." (Rammeplanen for barnehagen, Barnehagens 
verdigrunnlag, 2017). 
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MAI 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag 

     1. mai 2. 
 

3.  
Skolebesøk  

 

4. 5.  
Frist for å 
melde barns 
sommerferie. 

6. 

  

7. 
 

8. 9. 
 

10.  
Skolebesøk  

 

11. 12. 
«17.mai-
aktiviteter i 
barnehagen 

13. mai 
 Kristi 
Himmelfartsdag 

14. 
Planleggingsdag 
– Barnehagen er 
stengt. 
 

15. 16. 
 

17.Mai 18. 19. 20. 

 

 

21. 
 

22. 23. 
1.pinsedag 
 

24. 
2. pinsedag  
Barnehagen 
er stengt 

 
 

26. 
 

27. 28. 

  

 

29. 
 

30. 31.mai 
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JUNI 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag søndag 

  1. 2. 3. 

 

 

4.  
 

5. 6. 

7. 
Avslutningstur 
førskolegruppa 

 

8. 9. 10. 
Sommerfest 

 
 

11. 
 

12. 13. 
 

14. 
Sjørøveruker 
starter 

15. 16. 17. 

 
 
 

18. 
 

19. 20. 
 

21. 22. 23. 24. 25. 
 
 
 
 

26. 27. 
 

28. 
 
 
 
 

29. 30.     
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