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Barnehagens formål, Barnehageloven § 1  
  

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling.  
  
Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet. Disse 
grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er 
forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på 
seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning.  
  
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og 
glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati 
og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.» 
 
Alle barnehager skal drives i tråd med barnehageloven og rammeplan for barnehager. 
 

Verdier  
Barnehagelovens formålsbestemmelse understreker verdier som vi finner i menneskerettighetene. Barn trenger å bli møtt 
med anerkjennelse: Vi må se hvert barn for den de er, ikke for det de gjør eller ikke gjør. Barna må få lov til å uttrykke alle 
sine følelser, og likevel bli møtt med respekt. Vi må lære dem hvordan de håndterer sterke følelser slik at handlingen ikke 
blir destruktiv. I barnehagen skal barna få erfare at vi er ulike, men likevel gir rom for hverandre og viser respekt.  
  
Norge er et flerkulturelt og mangfoldig samfunn og livet i barnehagen kan gjenspeile mye av dette. Gjennom året vil vi 
gjerne at barn/foreldre lar oss få kjennskap til andre kulturers skikker og tradisjoner. Vi vil gjerne ha innspill fra hjemmene, 
slik at vi kan ta dette inn i barnehagen og gi barna innsikt i og opplevelser med andre kulturer. 
 

Barn og barndom 
Barnehagen skal være et sted hvor barns behov for omsorg og lek blir ivaretatt og barndommens egenverdi anerkjennes. Vi 
skal bidra til at alle barn får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, forberede til deltagelse i samfunnet og bidra til 
å legge grunnlaget for et godt liv. (Rammeplanen s 8)  

 
Omsorg  
Trygghet og omsorg er av den aller største betydning de første leveårene. Omsorg i barnehagen handler både om 
relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Muligheten for å kunne gi og ta imot omsorg 
er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Voksne er rollemodeller i alt vi sier og gjør.  
  
Omsorg, oppdragelse og danning er prosesser, og skal skje i nært samarbeid med hjemmet. Barn trenger å oppleve en 
sammenheng i tilværelsen for å kunne føle seg trygge. Forutsetningen for at vi skal kunne klare dette er at foreldre og 
personale bygger opp et gjensidig tillitsforhold.    

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-04-24-487
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/verdigrunnlag/barn-og-barndom/
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Tilvenning nye barn 
Vi vil gi barna en best mulig start i barnehagen og har derfor utarbeidet rutiner for hvordan vi ivaretar nye barn og foreldre. 
Det skal etableres et tillitsforhold til nye omsorgspersoner og dette er en prosess som tar lenger tid for noen barn enn 
andre. Vi vil sørge for tett oppfølging slik at både barn og foreldre opplever tilhørighet og trygghet. «Foreldres trygghet er 
veldig viktig og gir barna en opplevelse av at her er det trygt å være» (FuB). Tilvenningen skal skje på hvert enkelt barns 
premisser og derfor er det avgjørende med god dialog og tett kommunikasjon mellom barnehagen og 
hjemmet underveis.  
 
Barnet i sentrum!  
• I det daglige vil vi ha vår oppmerksomhet hos barna som er tilstede i barnehagen.  

Det kan være vanskelig for personalet å ivareta barnas behov for støtte i lek og samspill, og samtidig føre 
samtaler med foreldre i bringe- og hentesituasjoner. Bruk derfor gjerne ansatte i Velkomsten til beskjeder. 

• Foreldre/barnehage må ta raskt kontakt om det er forhold som har betydning for barnets velbefinnende! Foreldrene 
skal oppleve at Hokus Pokus er et trygt og utviklende sted for barnet, og de skal ha tillit til de ansatte. 

• Foreldre: ikke nøl med å be om samtaletid med oss! 
 

Trygghetssirkelen 
Modellen illustrerer hvordan trygge relasjoner utvikles mellom barn og omsorgspersoner: 
Barnet beveger seg bort fra den trygge basen (omsorgsperson) for å undersøke verden; og så tilbake til den trygge 
havnen (omsorgspersonen) når barnet er redd eller trenger trøst og hvile. Vi opplever trygghetssirkelen som en svært 
nyttig modell å ha som grunnlag for arbeidet med barna!  
 

  
Kilde/modell: Øyvind Kvello 



5 

 

Organisering av Hokus Pokus barnehage 
 
Hver morgen tas barn og foreldre imot i «Velkomsten». 
 

Barna MÅ bli levert i god tid før gruppesamlingen kl. 09.30.  

Dette er viktig for å skape trygghet og forutsigbarhet, samt styrke barnas 
gruppefølelse og tilhørighet.  

 
Hokus Pokus skal være barnas hus!  
Hos oss er alle rom ulike, og skal inspirere til forskjellig type lek og aktiviteter: 
Rollelek, konstruksjonslek, forming, drama, lesing m.m.   
Oppdagelsesferd, lek og læring i barnehagen skal være spennende, inspirerende og gøy! 
 

Team og barnegrupper 
Barnehagen er organisert i seks team. Hvert barn tilhører en barnegruppe under ledelse av pedagogisk leder 
(barnehagelærer). På hvert team jobber medarbeidere og/eller fagarbeidere, og 
to eller tre pedagogiske ledere hvorav en er teamleder. 

Vi varierer hverdagene mellom turer og aktiviteter ute/inne. Innendørs rullerer 
teamene på hvilke rom de benytter, slik at barna skal få bli kjent med, og leke i 
alle rom. Før og etter gruppetid er lek og aktiviteter felles for teamene.  
 

Vi samarbeider om barnas beste etter prinsippet: Ett hus - alles barn.  
 

Barnehagens ansatte 
Voksnes væremåte setter standarden for trivsel og stemning i barnehagen, og personalets kompetanse og forståelse for 
barns adferd og behov er avgjørende for barnas læringsmiljø. Derfor er personalet barnehagens viktigste ressurs. Sammen 
med foreldrene vil vi arbeide for best mulig vilkår for en god barndom.  
 
Hokus Pokus barnehager har over 50 % pedagogandel og dermed flere pedagoger/barnehagelærere enn lovkravet tilsier.  
30 % av de medarbeiderne i Hokus Pokus Grimstad har fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget og 20 % ansatte er menn, 
hvorav fire er pedagoger. Alle ansatte har taushetsplikt og har levert politiattest. Barnehagen har lovpålagt 
opplysningsplikt til barnevernet. 
 

Partner i barnehagelærerutdanningen  
Hokus Pokus barnehagene er partnerbarnehager som sammen med UiA utdanner barnehagelærere. Flere av våre 

pedagoger (barnehagelærere) er praksislærere og har hovedansvar for oppfølging av barnehagelærerstudenter. ALLE 

ansatte i Hokus Pokus barnehagene har ansvar for at praksisstudenter opplever en positiv og god læringsarena hos oss: 

− Vi deltar i et berikende samarbeid med UiA innen ulike kunnskapsområder som angår barnehagefeltet. 

− Vi vil vise glede og stolthet for arbeid i barnehagen, inspirere studentene og engasjere oss i å utdanne dyktige 

kolleger! 

6 TEAM - 12 grupper 
 Hvert team organiseres i to og fire grupper 

Simsalabim og Tjiribo (4 – 6 åringer) 

Abrakadabra og Filiokkus (2 – 4 åringer) 

Tingeling og Virrevapp (1 – 3 åringer)  

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§22
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Foreldresamarbeid 
Foreldrenes rett til medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet  
til innflytelse gjennom samarbeidsutvalg, foreldremøter og foreldresamtaler. I flg. 
barnekonvensjonen og barneloven er oppdragelse foreldrenes ansvar, og barnehagen 
skal være et supplement til hjemmet.   
 

Mål  
Vi forventer at barnas foresatte bidrar til at disse to målsettingene oppnås: 

 

1. Trygge, fornøyde foreldre og et samarbeid med barnehagen preget av god dialog og tillit.   
 
Sånn gjør vi det: 

• Daglig dialog og aktiv bruk av vår digitale informasjons- og kommunikasjonsplattform Kidplan.   

• Tilby individuelle foreldresamtaler høst og vår. Vi inviterer i tillegg til supplerende samtaler når barnehagen eller 
foreldrene ønsker det. 

• Foreldremøter i teamene. 

• Invitere til sosiale tilstelninger for barna og foreldrene/familiene. 

 

2. Foreldrene tar medansvar for at alle barn inkluderes i et felleskap og 
samarbeider med barnehagen mot ekskludering og mobbing. 

 
For eksempel: 

• Snakker positivt/fremsnakker alle barn og foreldre hjemme, gi beskjed til pedagog 
dersom enkeltbarn ofte omtales negativt. 

• Praksis rundt det å invitere barn med hjem, ikke bare de samme barna. 

• Unngå at barn holdes utenfor i private bursdagsfeiringer (jf. Barnehagens bursdagspolicy). 
 

Samarbeidsutvalget/SU 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha foreldreråd og samarbeidsutvalg. SU godkjenner blant 
annet barnehagens Årsplan og drøfter saker av betydning for foreldrene.   
 
SU består av to representanter valgt av foreldre/foresatte, to valgt av barnehagens ansatte og to av barnehagens eier, SiA. 
Barnehagens leder er sekretær. 
Se oppslag i barnehagen, barnehagens nettsider og i Kidplan om hvem som er valgt i SU. 

 

Andre samarbeidspartnere 
− Kommunens barnehageadministrasjon 

− Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)* Skoler* 

− Barnevern 
*Foreldrene skal være informert og involvert i saker som gjelder deres barn. 

Samarbeidet mellom  
hjemmet og barnehagen skal alltid 

ha barnets beste som formål.  
Rammeplanen (29) 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/samarbeid-hjem-barnehage/


7 

 

Lek   
Det viktigste for barn er å leke og å ha noen å leke med. Leken bidrar til livsglede, humor, spenning 
og utvikling. Det er gjennom leken at barn primært uttrykker seg og lærer best.   

Mål 

• Alle barn har noen å leke med hvis de vil 

• Være en god venn 

 
Ansatte skal legge til rette for å skape trygghet og inspirasjon til lek. Vi skal inspirere til 
og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Gjennom å lage felles fortellinger og 
sammen skape mening i leken, fremmes barnas språkutvikling. Språk er døråpner til 
vennskap, kunnskap og demokrati.   

I lek må barn lære seg å forstå medspillernes grenser. Det å fornærme hverandre, og å 
prøve ut hverandres toleransegrenser, inngår i den sosiale lekens repertoar. 

Sånn gjør vi det 
• Organiserer små lekegrupper på bakgrunn av barnas behov og 

vennskapsrelasjoner. Vi stimulerer barnas lek, og veileder og støtter barn til å komme inn i leken. 

• Har fokus på utvikling av barnas språk i lek. De ansatte deltar i alle typer lek sammen med barna, supplerer og 
videreutvikler ordforråd og kommunikasjon i samhandling med barna.  

• Vi observerer barnas interesser og uttrykk og legger til rette for inspirerende lekemiljø både inne og ute. Vi lar 
også årstider, fagområdene, og andre tema/felles opplevelser påvirke leken. 

• Vi bruker humor og humør for å skape glede, spenning og engasjement i leken. 

• Aktive ansatte som hjelper barna i leken, deltar på barnas premisser og tilfører nye elementer når det trengs. Vi gir 
støtte og utviklende innspill til leken slik at alle barn får mulighet til å delta.  

• Vi lar årstider og aktuelle tema påvirke leken. 

Hokus Pokus bursdag og teater 
En dag i måneden arrangerer vi en felles bursdagsfest for alle barna som fyller år den måneden. De eldste bursdagsbarna 
er med på å planlegge i forkant slik at de får et eierforhold til sin bursdagsfeiring. Det blir valgt et tema for dagen. Det kan 
være at vi ønsker å gi barna erfaringer med spesielle temaer, at det er videreføring fra barns lek, eller noe spesielt vi ser 
barna er opptatt av. Rommene i barnehagen blir tilpasset de ulike aktivitetene vi ønsker å tilby barna denne dagen. Vi 
legger til rette for noe spennende og inspirerende, der barna får medvirke med sin fantasi. Vi markerer også barna sin 
bursdag på teamet, den dagen de har bursdag – med sang og krone. 

 
I Hokus Pokus opplever barna lekne voksne som kler seg ut og dukker opp i barnehagen som ulike rollefigurer. Hver 
måned har vi en egenprodusert teaterforestilling. Her møter vi kjente figurer, enten fra tema vi jobber med, eventyr eller 
bøker vi har lest. Gjennom dette, og ved å bruke scenen på Teaterkafeen i gruppetiden håper vi å inspirere barna til å 
uttrykke seg estetisk.  

100 språk 

Det man hører glemmer man, 

det man ser husker man, 

det man gjør forstår man. 
 

«Et barn har 100 språk, og trenger 

stimulering for å utvikle dem alle! 

Forundring, lyst og nysgjerrighet er de 

viktigste kreftene på vei mot 

kunnskap! Om det ikke finnes en gnist 

som tenner barnets sjel (…) 

så forblir det uten forståelse… » 
Reggio Emilia pedagogikkens grunnlegger, Loris Malaguzzi 
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Lek + læring = sant   
Barns læreprosesser er tett sammenvevd med lek. I lek og samspill lærer barn grunnleggende kunnskaper og ferdigheter 
knyttet til sosialt samspill, språk og kultur. Personalets arbeid med gode relasjoner mellom barn er avgjørende for et godt 
læringsmiljø.  
  

Barn lærer gjennom å mestre nye situasjoner og utfordringer, og barns trivsel er avhengig av at de opplever mestring. Alle 
barn må få mulighet til å strekke seg og lykkes på områder som er viktige for dem. Barns glede over å mestre, så vel som 
frustrasjon over ikke å klare, må følges opp i det daglige arbeidet.  

Kommunikasjon og språk 
 

Mål: Alle barn utvikler språket og blir forstått  

Språkstimulering er en av barnehagens kjerneoppgaver. Barnehagen er en sentral og viktig arena for tidlig å kunne sette 
inn forebyggende tiltak med tanke på barns språkutvikling. All samhandling som kommunikasjon, godt språk, både verbalt 
og nonverbalt, er av stor betydning. Gjennom språket lærer barn å forstå verden, og de får en økende innsikt i seg selv. 
Språket skaper identitet og tilhørighet. Forskning viser at barns ordforråd påvirkes positivt dersom de går i barnehager 
hvor de møter et bredt register av ulike ord gjennom opplevelser, erfaringer, lek og meningsfulle samtaler med voksne og 
andre barn. Spørsmål som oppmuntrer barn til å reflektere over svarene sine, fremmer språkutviklingen.  
 
Barn lærer språket best ved å bruke det selv. Vi samarbeider med foreldrene for å legge til rette for utvikling av et godt 
språk. Det er viktig at barnet «bades» i språk og at det blir lest for både i barnehagen og hjemme.  
Bøker, fortellinger, sanger, rim og regler er viktige deler av barnehagehverdagen i Hokus Pokus. Vi vektlegger samtaler 
med barna i leken, i måltider, i rutinesituasjoner, i samlinger og i spontane situasjoner for å stimulere den språklige 
aktiviteten og kompetansen. Vi arbeider for at hvert enkelt barn får komme til orde, og får utforske og bruke språket i 
fellesskapet. Vi oppmuntrer barna til å delta i samtale med anerkjennende blikk, nikk og aktiv lytting. Vi stiller åpne 
spørsmål og prøver å unngå ja/nei-spørsmål. I stedet for å rette på barnas språk, gjentar vi ordene riktig i senere 
sammenhenger. Humor og lek med språk og ord er viktige ingredienser i språkstimuleringen.  
Vi arbeider ut fra UDIRs Språk i barnehagen mye mer enn bare prat 

Lek skal ha en fremtredende 

plass i barnas liv. Lek er 

glede, mestring, begeistring 

og fantasi,- her foregår det 

meste på barns premisser og 

det foregår læring på mange 

områder, og ikke minst 

livsglede         

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/sprak-i-barnehagen--mye-mer-enn-bare-prat/
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Pedagogisk satsingsområde 2020-2021 
 

• Livsmestring  

• Respekt 
 

Barna skal oppleve å mestre sine hverdager og liv, i trygge omgivelser med 

rom for utforskning og sunne helsevaner. Vi skal arbeide med livsmestring og helse 

kontinuerlig i barnehagens hverdagsliv og i møte med rammeplanens fagområder.  Gode 

vaner og handlingsmønster dannes i tidlig alder, og kan vare livet ut. 
 

Å forholde seg til andre er kanskje det viktigste vi lærer i barndommen!   

Livsmestring handler om sosial kompetanse. Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt 

med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen er sentral for at enkeltbarnet skal lykkes og trives, og for å bli verdsatt 

som venn og likeverdig deltaker i samspillet med de andre barna. Et barn som samhandler godt med andre, kan både 

tilpasse seg fellesskapet og være en synlig deltaker som hevder sin plass. Forskning viser at barns evne til å etablere 

vennskap i stor grad henger sammen med den sosiale kompetansen deres. Sosial kompetanse består av et sett ferdigheter 

som naturlig inngår i en helhet i barnas samspill, for eksempel selvfølelse, empati, prososial atferd, selvhevdelse og 

selvkontroll. Hvilke ferdigheter som er aktuelle, vil avhenge av situasjonen og sammenhengen. I relasjonene til voksne og 

barn i barnehagen videreutvikler barnet den sosiale kompetansen som det trenger i 

relasjoner til andre mennesker generelt. 

 

 Det handler om RESPEKT og hvordan en respektfull holdning preger forholdet til 

andre mennesker, seg selv, omgivelser, gjenstander og miljø. 
 

Dette vil vi jobbe med  

• Voksne som forbilder, danne god kultur i samarbeid med foreldrene: «sånn gjør vi det».  

• Voksne og barn har lik verdi men er ikke likestilte. Barn har behov for trygge og konsekvente voksne som støtter og 

veileder barna i situasjoner de møter, da trenes man i å utvide toleransevinduet. Det gjelder selvsagt ikke plaging, 

krenkelser eller vold. 

• Empati. Den gylne regel: Være mot andre slik du vil at andre skal være mot deg. 

• Selvregulering hjelper barna å tenke før de handler, og er viktig for læring og sosial utvikling.  

• Høflighet og god oppførsel er viktige kompetanser. For eksempel: Hvordan vi snakker, lytter og svarer hverandre. 

Hvordan vi behandler leker/bøker vi har i barnehagen og hjemme, å kunne vente på tur og rydde etter seg etc.  

• Det er viktig kompetanse å tåle motstand. Konflikter er ikke farlig, og vi skal heie på god konflikthåndtering. Å kunne 

gjøre opp for seg når man har påført andre smerte er en viktig kompetanse, det utrykker respekt for andres følelser. 

Barna må få øve seg på å selv tenke ut hva de kan gjøre for å ordne opp etter seg, ordet «unnskyld» har liten verdi 

om det ikke innebærer barnets forståelse eller medfølelse.  

Barnehagen skal bidra til at 

alle barn føler seg sett og 

anerkjent for den de er, og 

synliggjøre den enkeltes plass 

og verdi. Rammeplanen (9) 

Barnehagen skal bidra til at barna 

kan forstå felles verdier og normer 

som er viktig for fellesskapet. 

Rammeplanen (21) 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/verdigrunnlag/livsmestring-og-helse/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/verdigrunnlag/livsmestring-og-helse/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/5-Sosial-kompetanse/
e
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barnehagens-formal-og-innhold/danning/


10 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Cath. Vestly har 100 års jubileum 
1920-2020 
En betydningsfull barnebokforfatter med tanke 

på likeverd, respekt, livsmestring og språk. For 

henne var det viktig å løfte frem respekten for 

barna som likeverdige deltagere i samfunnet, og 

som en viktig målgruppe for kunst og kultur. Hun 

skrev om aktuelle samfunnstema: Hvordan var 

det å bo i blokk? Kunne far være en like god 

omsorgsperson som mor? Hvordan var det å få 

en søster eller bror? Hvor kommer barn fra?  

Kilde: Barnebokinstituttet 

Ressurser. https://annecathvestly100.no/ 

Respekt er en grunnleggende verdi og begrepet nevnes i mange kapitler i rammeplanen 

• Barnehagens verdigrunnlag: Det fremgår av barnehageloven § 1 at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk 

arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som 

kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og 

gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. 

• Barn og barndom: Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. 

• Demokrati: Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for forskjellighet og positive holdninger til å leve 

sammen i fellesskap. 

• Mangfold og gjensidig respekt: Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og 

gjensidig respekt. Det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen som må brukes som utgangspunkt for dialog og respekt for 

mangfold. Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. 

• Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg: I barnehagen skal barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har 

behov for. 

• Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap: støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i 

konfliktsituasjoner. 

• Kropp, bevegelse, mat og helse: setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser. Bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til 

retten til å bestemme over egen kropp og respekt for andres grenser. 

• Kunst, kultur og kreativitet: Personalet skal være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for deres 

ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforsking av de estetiske områdene.  

• Natur, miljø og teknologi: Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan 

de kan ta vare på naturen. 

• Etikk, religion og filosofi: Barnehagen skal bidra til at barna utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter 

i et fellesskap. Personalet skal bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøs 

eller livssynsmessig tilhørighet. 

 

Vis barna at 
livet er bra!! 

 

«Møter jeg et 
barn så møter jeg 

et menneske.» 

https://barnebokinstituttet.no/aktuelt/anne-cath-vestly-100-ar-1920-2020/
https://annecathvestly100.no/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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Livsmestring og helse 
 

De sju psykiske helserettighetene 

Alle har en rett til en følelse av: 

1. Identitet og selvrespekt: Følelsen av at du er noen og at du er 
noe verdt. 

2. Mening i livet: Følelsen av at du er del av noe som er større enn 
deg selv, at det er noen som trenger deg. Det kan være familien, 
venner, barnehagen, skolen, nabolaget, jobben, eller en 
organisasjon. Du kan også hente denne følelsen fra religion eller 
filosofi. 

3. Mestring: Følelsen av at du duger til noe, at det er et eller annet 
du får til. Det er nesten det 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. Kanskje ikke alltid, men som oftest. 

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 vil passe på deg når det trengs. Du er ikke 
alene. 
Kilde: Arne Holte 

 
Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober Tema 2020 er Spør mer  

God psykisk helse starter med gode relasjoner. Gode relasjoner bygges over tid og gjennom felleskap, 

åpenhet, respekt og nysgjerrighet. 

 

Danning  
Danning er mer enn utvikling og læring, mer enn omsorg og oppdragelse og mer enn sosialisering, men samtidig rommer 
danning alt dette. Danning skjer i samspill med omgivelsene og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og 
demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålsbestemmelsen. Gjennom gode danningsprosesser 
settes barn i stand til å håndtere ulike sider ved livet. De utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrige til 
omverdenen, og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Barn må få utfordringer og muligheter til 
å utvikle kunnskaper og ferdigheter. De trenger støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom 
danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. 
  

Barnehagen skal ivareta 

- Daglig fysisk aktivitet, ro og hvile 

- Bevegelsesglede, stimulere motorisk 
utvikling. 

- Daglige pauser med ro, hvile/søvn.    

- Aktiv bruk av natur og nærmiljø, med minst 
to turdager i uka. Alle gruppene er 
utendørs hver dag. 

- Matglede og sunne helsevaner jf. «Måltid i 

Hokus Pokus», Mat-mot, sunn mat. 

- Gode vaner for hygiene og god folkehelse. 

- Være observante på barnets omsorgs- og 

livssituasjon 

- Bidra til livsmestring i med- og motgang. 
- Barnehageansatte skal være bevisst at 

barn kan utsettes for overgrep og vi skal 
dele bekymringer jf. rutiner i HMS-
systemet. 

- Mobbing skal forebygges, håndteres og 
følges opp. 

https://www.psykologforeningen.no/publikum/informasjonsvideoer/videoer-om-livsutfordringer/de-syv-psykiske-helserettighetene
https://verdensdagen.no/om-verdensdagen/tema-2019-gi-tid/
https://verdensdagen.no/om-verdensdagen/tema-2019-gi-tid/
https://verdensdagen.no/tema-2020-spor-mer/
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Inkludering og mobbing  
Barnehagen skal forebygge, avdekke, stoppe, håndtere og følge opp 
mobbing. Dette er forankret i barnekonvensjonen,  rammeplanen s. 11. 
og ny lovendring som er ventet i 2020.   
 

«Barn kan ha lært seg negative måter å kommunisere og forholde seg til 
andre på. Andre har lært seg å akseptere en underordnet posisjon. Både 
det barnet som krenker og det som blir krenket kan forstå det som noe 
naturlig, og fordi de ikke vet om noe annet tror de at det bare er sånn. 
Da må de voksne vise dem andre mer konstruktive og jevnbyrdige måter 
å være sammen på og støtte barnas selvfølelse og evne til å stå opp for 
seg selv. Tydelige og nærværende voksne, som er gode forbilder for 
barna, er det viktigste for å motvirke mobbing. Gjennom leken kan vi få 
alle med og bidra til at hvert barn finner en plass i fellesskapet.» 
Margareta Öhman 
 

• Barns vennskap er de ansattes og foreldrenes ansvar, det er vi voksne som 
kan og skal sørge for at alle barn opplever å være inkludert i fellesskapet, 
og det er vi som skal forebygge mobbing.  

• Tydelige, nærværende og varme voksne forebygger mobbing. 

Demokrati og barns medvirkning 
FNs Barnekonvensjon fastslår at «barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som berører det, og barnets 
synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.»  Medvirkning er ikke det samme som 
medbestemmelse, og medvirkning er noe annet enn å velge. Medvirkning er grunnleggende i et demokratisk samfunn. Det 
handler om holdninger og væremåte; det handler om å ha en stemme og betydning i et fellesskap.  
Å la barn medvirke krever at vi er tilstede i nuet, vi lytter, har kunnskap og viser ydmykhet. Barn skal bli oppmuntret av 
voksne til å bidra med sine tanker, ideer og forslag, og dette skal gjenspeiles både i planlegging og i praksis. Barn skal ha en 
hverdag hvor de blir sett, hørt og forstått. På denne måten vil barna vokse opp i et romslig og anerkjennende miljø hvor de 
lærer at «jeg» er betydningsfull, og «min stemme» kan påvirke og bidra. Barna vil også erfare at andre har ulike ønsker og 
behov som må lyttes til, dette er viktig forståelse som deltagere i et demokratisk samfunn. Gjennom tidlig fokus på 
selvstendighet og mestring styrkes de yngste barnas forutsetninger for å medvirke i fellesskapet.  
 

Vårt mål: Alle barn får uttrykke seg og påvirke sin egen hverdag i barnehagen.  

Sånn gjør vi det 

• Tilstedeværende og lydhøre ansatte. 

• Oppmuntrer barna til aktivt å gi uttrykk for sine tanker og meninger.  

• Observerer barnas interesser og uttrykk, og synliggjør disse i avgjørelser og planlegging.  

• Jobber med prosjekter og tema ut fra barnas interesser.  

• Bruk av pedagogisk dokumentasjon sammen med barna.  

• Barna oppmuntres til å mestre og prøve selv, for eksempel ved måltid og påkledning.  

Sånn vil vi forebygge mobbing 
Følge barnehagens handlingsplan mot mobbing 
og: 

− Tett og godt foreldresamarbeid 

− Snakke om/ha kunnskap om mobbing,  -
både barn og voksne 

− Oppmerksomme og tydelige ansatte 

− Sosial kompetanse, gode relasjoner og 
vennskap (Kanin og Pinnsvin, små 
lekegrupper etc.) 

− Forståelser av barns utrykk gjennom 
pedagogisk dokumentasjon og analyse (PA 
analyse).  

− Systematiske barnesamtaler 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/verdigrunnlag/livsmestring-og-helse/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/verdigrunnlag/livsmestring-og-helse/
http://www.margaretaohman.se/home/
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Mangfold, likestilling og respekt 
Barnehagen skal vise at det finnes mange måter å leve på og at vi kan lære av hverandre.  Rammeplanen s. 9. 

 
 

Vårt mål: Lik trivsel og like muligheter for hvert barn uavhengig av kjønn, etnisitet, familiebakgrunn, livssyn 
eller funksjonsevne. 
 

• Alle skal ikke behandles likt, men få like muligheter! 

• Mangfold ses som en ressurs i det pedagogiske arbeidet. 

• Alle barn opplever at de har en betydningsfull plass i fellesskapet. 
Alle barn skal få erfaringer som utvikler deres evner og anlegg. Det handler om å 
bli sett og hørt, og hvordan vi møter hvert barn.  

Kjønnslikestilling har vært fokusområde hos oss i mange år, både i ansettelsespolitikk og pedagogikk. Hokus Pokus 
barnehage skal være en attraktiv arbeidsplass for både kvinner og menn, og gutter og jenter skal ha like god trivsel!  

Sånn gjør vi det 

• Ansatte reflekterer over egne holdninger. Mangfolds- og likestillingstema tas opp til refleksjon: er vår praksis 
inkluderende? 

• Vi oppfordrer barna til å delta i lek/aktivitet uavhengig av kjønn. 

• Ansatte er bevisste på hvordan vi snakker til gutter og jenter. Snakke på samme måte og like mye, ha like 
forventninger, samme ordvalg og stemmeleie.  

• I møtet med barnet har vi fokus på individet, ikke ytre faktorer som klær, hår etc. Vi er opptatt av barnet og 
funksjonaliteten til klær, ikke farge og utseende: «den lua er nok varm og god» i stedet for «så fin.». 

 
Den flerkulturelle barnehagen 
Hokus Pokus barnehage er en møteplass mellom mennesker med ulik religiøs, kulturell og språklig bakgrunn. For at alle 
barn skal utvikle positiv identitet, er det viktig at deres kulturelle og religiøse bakgrunn blir verdsatt også i barnehagen.  
«Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra 
deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.» Rammeplanen. 
 
Sånn gjør vi det 

• Tett dialog mellom barnehage og foreldre i forhold til det enkelte barns religiøse, kulturelle og språklige identitet. 

• Vi henger opp flagg fra alle nasjonene som er representert i barnehagen. 

• I forbindelse med FN-dagen har vi fokus på ulike kulturer. 

• Arbeid med språk og kommunikasjon er viktig i barnehagen. Vi bruker mye konkreter, bøker, rim og regler, bildekort 
og sanger for å tilrettelegge for god språkstimulering også for de som kan lite norsk. 

• Samarbeider med foreldre om sanger, bøker og eventyr som er vanlige i de ulike kulturene. 
 
Trosopplæring er hjemmenes ansvar, og i barnehagen skal alle barna oppleve at familiens tro og livssyn respekteres.  
Vi vil samarbeide med familiene slik at ulike kulturer og tradisjoner kan bli markert i barnehagen. På den måten kan barna 
oppleve et inkluderende og kulturelt mangfold, ut fra hva som er representert i barnegruppen.  

Barnehagen skal fremme demokrati og 

likestilling og motarbeide alle former 

for diskriminering.  

Fra barnehagelovens formål 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/verdigrunnlag/mangfold-og-gjensidig-respekt/
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§1
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Kosthold – måltid - fysisk aktivitet og hvile 
 
Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av stor betydning for å 
utvikle en sunn kropp. Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg gode vaner, 
holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. 
 
I Hokus Pokus barnehagene er vi opptatt av et sunt og variert kosthold. Matvaner 
etableres tidlig, og innholdet i måltidene som serveres i barnehagene er av stor 
betydning.  
 
Vi støtter oss til Helsedirektoratet, og tilstreber å tilby sunne måltider hver dag. 
Måltidene skal settes sammen av mat fra følgende 3 grupper:  

  1. Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta etc.  
  2. Grønnsaker, frukt og bær.   

  3. Fisk, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser.   
 
 
 

Sånn gjør vi det: 

 

- Gir barna varierte smaksopplevelser.  

- Serverer mat med redusert/lavt sukkerinnhold, fokus på økologi og 

kortreiste ingredienser som bl.a. urter og grønnsaker vi selv dyrker. 

- Serverer grovt brød og hjemmebakte grove rundstykker, frukt og 

grønnsaker til hvert måltid og melk og vann til drikke. 

- Tilbereder varmmat en til to ganger i uka. 

Varme måltid som supper, lapskaus, 

gryter o.l. blir laget fra bunnen av, med 

friske ingredienser.  

- Legger til rette for at de barna som ikke 

har spist frokost hjemme, kan gjøre 

dette i barnehagen. 

- Legger til rette for et trivelig spisemiljø 

og matglede for barna. 

- Vi har god tid til hvert måltid slik at 

barna får i seg tilstrekkelig med mat. 

- God hygiene før og under måltidene. 

                                                                                                          

file:///F:/Downloads/(https:/helsedirektoratet.no/retningslinjer/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen)
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Bærekraftig utvikling 
 
Hokus Pokus barnehager skal fremme omsorg for verden vi lever i både her og nå 
og i fremtiden. Barna skal oppleve verdien av å ta vare på seg selv, andre og 
naturen. Barnehagen skal legge grunnlaget for barns evne til å tenke kritisk, handle 
etisk og vise solidaritet. Vi vil bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har 
konsekvenser for fremtiden.  
 
Vi har to miljøsertifiseringer, Miljøfyrtårn og Grønt Flagg. Dette forplikter oss til et 
systematisk arbeid med miljøtiltak på alle plan innenfor områder som avfall, energi, 
innkjøp og transport, natur og biologisk mangfold.     

Sånn gjør vi det: 

• Innarbeider gode rutiner og øke bevisstheten hos barn og ansatte, f.eks. 

plukke søppel. 

• Gjennomfører tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift. Så langt det er 

mulig benytter vi økologiske eller miljømerkede produkter. 

• Fortsetter å bruke gjenbruksnett til våte klær, som erstatning for plastposer.  

• Kildesorterer matavfall, plast, papir, glass og metall sammen med barna. 

• Deler enkle miljøtips i hver månedspost. 

• Jobber for tidlig bleieslutt, se vår Bleiefolder.  

• Vedlikeholder insekthagen, urtehagen og grønnsakhagen bl.a. med jord fra vår egen 

kompostbinge.  

• Oppfordrer ansatte, barn og foreldre til å sykle eller gå til barnehagen. 

• Deltar aktivt i SiA sin miljøuke i uke 39. 

 

Trafikksikker barnehage 

Hokus Pokus barnehagene er sertifisert av Trygg trafikk som trafikksikre barnehager. Trafikkopplæringen integreres som 
en del av barnehagens opplæringsarbeid.  

Sånn gjør vi det: 

- Vi har utarbeidet egne rutiner for å ivareta sikkerheten ved transport av barn i bil og 
buss, og ved turer til fots. 

- Vi har nedfelt i barnehagens progresjonsplan at det jobbes målrettet med 
trafikkopplæring på de to eldste gruppene. 

- Vi snakker om trafikksikkerhet og sikring i bil og sykkel på foreldremøter om høsten.  

http://www.miljofyrtarn.no/
https://grontflagg.fee.no/
http://issuu.com/siagder/docs/bleiefolder_hokus_pokus_barnehager?e=5692017/7713554
https://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune/barnehage-trafikksikker-kommune/
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Overgang fra barnehage til skole  
 

Livet i barnehagen skal bidra til at barna får tro på seg selv og 
fungerer sammen med andre, og dette er i seg selv en god 
skoleforberedelse.  

Både Rammeplanen og Kunnskapsløftet vektlegger skole og 
barnehages ansvar for å tilrettelegge for sammenheng i 
læringsløpet, og vi følger kommunens rutiner for overgang til 
skolen.  

 Vi vil: 

• Gi bevissthet og selvtillit i forhold til hva læring innebærer. 
Barna skal vite at de allerede har lært mye, at det kan være 
gøy å lære, og mange ganger må en øve en del for å 
mestre noe nytt.  

• Gi hvert barn erfaring i å stå fram for gruppen og være i 
fokus.  

• Synliggjøre sammenhenger barnehage - skole og legge til 
rette for at barna tar avskjed med barnehagen på en god 
måte, med en positiv forventning om å fortsette 
læringsløpet framover.  

• Formidle positive holdninger om skoletiden. Vi snakker om 
likheter og ulikheter ved barnehage/skole. 

• Når skolestarten nærmer seg, snakker vi om dette med barna. 
Barna får fortelle hverandre hvilken skole de skal på osv. Vi 
besøker en skole i nærmiljøet.  

 

De 7 fagområdene 
 

▪ 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 

 
Barnehagens arbeidsform er oftest tverrfaglig, slik at flere fagområder 
integreres i temaarbeid og i hverdagslige situasjoner. Vi arbeider med de ulike fagområder både i formelle og uformelle 
læringssituasjoner og vi har tradisjon for å legge til rette for lystbetont læring gjennom lek og allsidige opplevelser. 
Barnehagens verdier skal prege arbeidet, og barnas interesser og medvirkning skal ivaretas når det gjelder fordyping i 
fagområdene. Gjennom månedspostene vil hvert team informere mer om hvordan de arbeider med fagområdene.  

Skole og barnehage har en felles målsetting om å være med 
på å gi barna tro på seg selv, samt stimulere lærelyst og 
nysgjerrighet. Dette utvikles igjennom å oppleve mestring. 
Viktige ferdigheter vi øver på for at barna skal være 
forberedt til skolestart er: 

• Ta hensyn til andre. 

• Være en god venn. 

• Holde seg til enkle regler. 

• Vente på tur. 

• Rekke opp hånda når de skal si noe. 

• Kle på seg selv. 

• Holde orden og rydde. 

• Gå på toalettet, si ifra og tørke seg selv. 

• Knytte sko/ta på seg sko. 

• Riktig blyantgrep. 

• Bruke saks. 
For å sikre best mulig skolestart, er samarbeid viktig. Vi må 
legge til rette for at barna får positive møter med skolen 
siste barnehageår. Skolen må få tilgang på informasjon som 
bidrar til at vi kan møte det enkelte barn der det er. 

 

Fra Årshjul for samarbeid med Presteheia skole  
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Progresjon 
I barnehagen får barna mange opplevelser og lærer daglig noe nytt gjennom lek og 
aktiviteter. Det de lærer, opplever og skaper vil være forskjellig fra barn til barn, alt 
etter modning, alder og barnas egne ønsker og interesser. Behovet for opplevelser, 
aktiviteter og utfordringer øker oftest i takt med alderen. 
  
Antall år et barn er i barnehage før skolestart kan variere, likevel er det naturlig å 
tenke at noen aktiviteter skal tilpasses og kanskje også forbeholdes de enkelte 
aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Dermed kan barnehagen skape en 
naturlig progresjon i aktivitetene og bidra til utfordringer for barna slik at de har noe 
å strekke seg etter.     
I Hokus Pokus har vi utarbeidet en progresjonsplan som angir aktuelle områder for 
hver aldersgruppe og viser hva teamene/aldersgruppene vil arbeide med.   
 

Vurdering og dokumentasjon 

Alle deler av virksomheten skal være gjenstand for vurdering med det formål å stadig kunne 
utvikle kvaliteten. Foreldre, personale, studenter og barn skal være med på å vurdere innholdet slik at barnehagen til 
enhver tid er til barnas beste. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal gjenspeile barnehagens praksis og det 
barna opplever og lærer i barnehagen. Det skal også synliggjøres hvordan personalet jobber for å oppfylle krav fra 
rammeplanen og barnehageloven.    

 
Pedagogisk dokumentasjon er noe annet enn å synliggjøre aktiviteter og prosjekter i barnehagen. Det er når personalet og 
barna reflekterer rundt barnehagens egen praksis. Det er en arbeidsmåte som kan føre til ny innsikt og bidra til at 
barnehagen blir en lærende organisasjon. Hensikten med pedagogisk dokumentasjon er at personalet skal utvikle sitt syn 
på barn og få ny kunnskap fremfor å vurdere barnas ferdigheter og kunnskaper. 
 
Sånn gjør vi det: 

• Inkluderende tilbakemeldingskultur som verdsetter den enkeltes innspill og engasjement.  

• Systematisk reflektere over praksis og gjennomførte planer, på teammøter og andre møtefora. 
• Systematisk analyse av pedagogisk praksis ved bruk av LP-modellen. 

• Være lydhøre overfor barnas signaler og bringe deres syn inn i personalets evalueringsarbeid. Vi gjennomfører 
vurderingssamtaler (trivselssamtaler) med de eldste barna. Tolke de yngste barnas nonverbale utrykk. 

• Utveksle erfaringer på tvers av team og barnehager.  
• Være åpne for tilbakemeldinger fra foreldrene og be om foreldrenes syn. Vurdere barnehagens virksomhet i SU 

(samarbeidsutvalget).  

• Evalueringsmøte med studenter etter endt praksisopphold, - ta tilbakemeldingene med i videre arbeid.  
• Presentere dagsreferat og foto fra livet i barnehagen. Synliggjøre barnas arbeid og prosjekter. 

 
 

 
 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon/hva-er-pedagogisk-dokumentasjon/
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Kalender august 2020 - juli 2021 
August  

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø Sø 

31   
    

1 2 

32 3 4  5 6 7 8 9 

33 10 
Studiestart 2020  

11 12 13 14 15 16 

34 17 18 19 
Hokus Pokus 

Bursdag 
Tema: Vennskap  

20 21 22 23 

35 24 25 26  27  28  
Hokus Pokus 

Teater 

29 30 

36 31       

 
September 

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø Sø 

36   1  2  3  4 5  6  

37 
  
  

7 
Foreldremøte/middag 

Tingeling  

8 
Foreldremøte/middag 

Virrevapp  

9 
Foreldremøte/middag 

Abrakadabra 

10 
Foreldremøte/middag 

Filiokkus  

11 12  13 

38 
Brann- 

vernuke 

14 
Foreldremøte/middag 

Simsalabim  

15 
Foreldremøte/middag 

Tjiribo  

16  17  
Valg til SU  

18  
Hokus Pokus 

Bursdag 
Tema: Brannvern 

19 20 

39 
  

21 

 

22 

  

23 
REUNION  

med skolestarterne 
fra i fjor  

24 
Hokus Pokus 

Teater 
  

25 

  

26  27 

40 
Skolens 

høstferie 

28 
 
 

29 30     

https://www.uia.no/student/studiestart
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Oktober 

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø Sø 

40 
Skolens 

høstferie 

   
1 2 3 4 

41 
 

Mangfolds-
uka   

5 

 

6 
  

7 
  

8  9   10 
Verdensdagen 

for psykisk 
helse  

Tema: SPØR 
MER  

11 

42   12  13 14  15 16 17 18 

43 
Studenter 

1 BLU, 
fordypning 

19  20  21  22  23 
Hokus Pokus Bursdag 

Tema: FN, barns 
rettigheter  

24 
FN - dagen 

25 

44 
Studenter 

1 BLU, 
fordypning 

26 
  

27 
 

28 
Hokus Pokus 

Teater 

29 
 

30 31   

 
November 

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø Sø 

44   
     

1 

45 
Studenter 

1 BLU 

2 3 4  5  6 7 
Eksamens-

tilbud 

8 

46 
Studenter 

1 BLU 

9 10 11  12 
Hokus Pokus Bursdag 
Tema: Livsmestring 

og helse  

13 14 15 

16 16  17 18  19  20  21 22 

48 23  24 25 
Hokus Pokus 

Teater 

26 27  
Frist for påmelding til 

romjulsopphold 

28 29 

49 30 
Familiemiddag 

Tjiribo 

      

http://www.verdensdagen.no/
http://www.verdensdagen.no/
http://www.verdensdagen.no/
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Desember 

Førjulstiden i barnehagen handler om undring og gleder knyttet til juletradisjoner.  
Vi skal ikke forkynne, men bli kjent med juletradisjoner, symbolikk, sanger og fortellinger. Først og fremst vil vi at barna 
0pplever godt fellesskap og gode stemninger.  

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø Sø 

49 
 

1 
Familiemiddag 

Simsalabim 

2 
Familiemiddag 

Filiokkus 

3 
Familiemiddag 
Abrakadabra 

4  5 6 

50 7 
Familiemiddag 

Virrevapp  

8 
Familiemiddag 

Tingeling  

9  
Hokus Pokus Bursdag 

Tema: Nissefest  

10  11 
Lucia-markering 

12 13 

51 21 22 16  17  
Hokus Pokus Teater 
Tema: Julefortellingen  

18  19 20 

52 21 22 
 

23 24 
Julaften, stengt 

25 
1.juledag 

26 
2. 

juledag 

27 

53 28 
 Opphold kun for 

påmeldte barn 

29 
 Opphold kun for 
påmeldte barn 

30 
 Opphold kun for 
påmeldte barn 

31 
Nyttårsaften, stengt 

   

 

Januar 
UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø Sø 

53     
 

1 
1. nyttårsdag 

2 3 

1   4 
Planleggingsdag, 

stengt 

5 6 7 8 9  10 

2 11 12 13 14 
Hokus Pokus Bursdag 

Tema: Form og 
fargesprell 

15 16 17 

3  18 19 29 21 22 23  24 

4 
Studenter 

2 BLU 

25 
 
 

26 27 
Hokus Pokus Teater 

28 29 30 31 
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Februar 

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø Sø 

5 
Studenter 
2 og 3 BLU  

1  2  3  4  5  6 
Samenes 

nasjonaldag 

 

7 

6 
Studenter 
2 og 3 BLU  

8  9  10 11 
Hokus Pokus Bursdag 

Tema: KARNEVAL  

12  13 14 
 

Faste-
lavn  

7 
Studenter 
2 og 3 BLU  

15 16 17 18  19  
Hokus Pokus 

Teater  

20 21  

8  
Skolens 

vinterferie  

22 23 24  25  26 27 28 

 
Mars 

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø Sø 

9 
Studenter 

2 BLU 

 1 2 3   4 5 6 7  

10 
Studenter 

2 BLU 

8 9 
Hokus Pokus 

Bursdag 
Tema: Nasjonal 
barnehagedag 

10  11   12 
Frist for påmelding 

til påskeuka  

13 14 

11 15  16  17  
Familiefrokost  

Virrevapp 

18 
Familiefrokost  
Abrakadabra 

19  
Familiefrokost 

Tingeling  

20 21 

12  22  23 
Familiefrokost 

Filiokkus 

24 
Familiefrokost 

Simsalabim 

25 
Familiefrokost 

Tjiribo   

26 
Hokus Pokus 

Teater  

27 28 

13  29 
Opphold kun for 
påmeldte barn 

  

30 
Opphold kun for 
påmeldte barn 

  

31 
Stengt  
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April 

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø Sø 

13      1 
Skjærtorsdag  

2 
Langfredag  

3 4 

14 
Studenter 

1 BLU 

5 
2. påskedag 

6 
Planleggingsdag, 

stengt 

7 8  9  10 11 

15 
Studenter 

1 BLU   

12  13 
Ramadan  

12.4-11.5  

14  15 
Hokus Pokus Bursdag 
Tema: Vår og vårtegn  

16  17 18 

16 
Studenter 

1 BLU 

19 
DUGNAD 

for barn og ansatte 

20 21 22 23 
  

24 25 

17 
Studenter 

1 BLU 

26 
 

27 28 
 

29 30 
Hokus Pokus 

Teater 

  

 
Mai  

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø Sø 

17   
    

1 
1.mai 

2 

18 
Brann
øvelse 

3  4  5  6 7 8 
Eksam
ens-

tilbud 

9 

19 10 11  12 
Hokus Pokus 

bursdag og teater 
Tema: 17. mai 

13 
Kristi  

Himmelfartsdag, 
stengt 

14  15 16 

20 17 
Nasjonaldagen 

18 19  20 21  
Frist for registrering 

av sommerferie  

22 23 

21 24 
2. pinsedag 

25 26 27  28 29 30  

22 31 
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Juni 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø Sø 

22  1 2  3  4 5 6 

23 7 8 9 
Sommerfest med 

foreldre 

10   11 12 13 

24 14 15  16  17 
Hokus Pokus bursdag 

og teater 
SJØRØVERFEST  

18  19 20 

25 21 
Planleggingsdag, 

stengt 

22 
Planleggingsdag, 

stengt 

23 
Planleggingsdag, 

stengt 

24  25  26 27 

26 28 29 30     

 
Juli 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø Sø 

26   
 

1 2 3 4 

27 5 
Fellesferieuke 

Stengt 

6 7 8 9 10 11 

28 12 
Fellesferieuke 

Stengt 

13 14 15 16 17 18 

29 19 
Fellesferieuke 

Stengt 

20 21 22 23 24 25 

30 26 27 28 29 30 31  
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Åpningstider og kontaktinformasjon  
Mandag til fredag kl. 07.00 – 17.00  

Ved sykdom eller beskjeder - legg inn melding i Kidplan før kl.  09.30  

Barnehagen er stengt: 

Offentlige høytids- og helligdager, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.  

Opphold i romjula og påskeuka forutsetter påmelding innen oppgitte frister. 

Planleggingsdager dette barnehageåret: 4. januar, 6. april og 21.- 23. juni 2021. 

Fellesferie: uke 27, 28 og 29 i 2021 
 

 

Jon Lilletuns vei 8, 4879 Grimstad 

E-post: hokus.grimstad@sia.no   

Leder: Linda Kråkenes Aaberg, mobil: 41443134 

Telefonnummer til teamene: Tjiribo 47702379, Simsalabim 47710357, Filiokkus 47709616, 

Abrakadabra 48224788, Virrevapp 47715634, Tingeling 47715364. 

 

Tur- og nærområder 

 
 

Hjemmeside: www.sia.no Følg oss gjerne på Facebook 

• Fotballbanen 

• Grooseskogen  

• Morholtskogen 

• Ninjaskogen 

• Anastasiatoppen 

• Trollhallen 

• Løveskogen 

• Flyplassen 

• Hundremeterskogen 

• SiA-skogen  

 

http://www.sia.no/barnehage.aspx

