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Velkommen til oss i Hareveien barnehage!
Da starter vi på det 11. barnehageåret i vår historie. På mange måter starter man med «blanke ark», og det er alltid knyttet spenning 
til det nye året; både når det gjelder personalet, tema vi har satt oss, og ikke minst barnegruppene på den enkelte avdeling. På våren 
jobber vi godt for at alle overganger skal bli så gode som mulig til høsten. Vi har «Tilvenningstreff» for de aller minste, vi har 
«Bjørneuker», og eget skoleopplegg for de eldste, samt overnatting. Vi arrangerer reunion for de Bjørnene som gikk her i fjor, slik at 
de også kan hjelpe våre ferske skolestartere med overgangen… Ekornene som er de barna som skal over på storavdeling, har sin egen 
«Ekornuke», der de får øve seg på å gå på sine nye avdeling. Alle disse planene og aktivitetene er nøye planlagt og tar utgangspunkt i 
«Barnets beste»

«Barnets beste» er det som er utgangspunktet for alt vi gjør i barnehagen. Vi skal trygge barna slik at de får en god hverdag, og så 
skal vi samtidig ruste de, for å stå sterkt i seg selv. Vi skal skape sosialt kompetente barn, som har gode ferdigheter for å bli en god 
venn. En god venn er en som kan å dele, som kan å leke og inkludere andre…en som kan vente på tur, og slippe andre til, og vise 
empati og omsorg. Ingen av disse ferdighetene er medfødt – dette er avgjørende ferdigheter som må læres, for å få et godt liv. OG: 
Det er vi voksne, ansatte og dere som foreldre som skal lære barna våre dette. Vi skal samarbeide godt, vi skal dele bekymringer om vi 
har, og vi skal tidlig inn med hjelp om noen av barna våre trenger det. 

Dette er vårt mandat. 

Er dere bekymret, eller misfornøyd på noen som helst måte – ja, da må vi snakke sammen.                                    
Aldri nøl med å ta kontakt med oss; vi skal jobbe sammen for at ditt barn skal ha det best mulig.

Ønsker alle et godt barnehageår!

Med vennlig hilsen Synnøve Anfinsen – virksomhetsleder i Hareveien barnehage



Mål: Skape trygghet for barn og foreldre
Velkomstbrev sendes foreldre og barn før sommeren med informasjon om oppstartsdato og tilknytningsperson.

Oppstartsamtale skal gjennomføres i løpet av de tre første dagene – foreldre får utdelt et skjema som forberedelse.
– Informasjon om barnet, fra foreldrene, slik at vi kan gi barna en best mulig oppstart.
– Bli kjent med foreldre og barn, men også at foreldre blir godt kjent med oss.
– Informasjon om barnehagens rutiner.
– Hva liker barnet å gjøre, musikk, lek, mat, kjennskap til barnehage fra før…
– Kontaktperson/tilknytningsperson.

Generelt de første ukene:
– Tilvenningen tar den tid man trenger. Det betyr ingen 3-dagers regel 
– Gi barn og foreldre den tiden de trenger.
– Ikke så mye fokus på innhold den første tiden, men fokus på å bli kjent og gjøre det barnet vil.
– Tilpasse hverdagen i barnets tempo.

Barn som skal over på storavdeling – Ekornene våre:
Informasjon gis til foreldre med barn som skal over på stor avdeling, en mail om hvordan hverdagen er,
overgangsobjekter, rutiner, tips og lignende, osv.
På våren gjennomfører vi Ekornuke – det betyr at barn som skal over på storbarnsavdeling, har 
en «tilvenningsuke» på den avd. de skal starte på, fra høsten. En ansatt fra egen avd. er med denne uken.

Overganger; de første dagene i barnehagen / ny avdeling



Avdelingsoversikt og kontaktinformasjon
HULDREFARET SKRENTEN GRØNLIA TÅRNET VARDEN VALHALL

Tlf: 46 54 42 84 Tlf: 46 62 92 77 Tlf: 46 61 32 98 Tlf: 46 61 38 58 Tlf: 46 62 57 56 Tlf: 46 54 06 43

Pedagogisk leder:
Henriette Kvist

Barnehagelærer
Erik Andersen

Fagarbeidere:
Waree Simensen
Nina Sletteng

Assistent:
Sebahat Mehmed

12 barn – 4 årsverk

Pedagogisk leder:
Sigita Mieldaziene

Fagarbeidere:
Maria Christensen
Kathrine K. Strand

Assistent:
Nadia Ghafari

9 barn – 3 årsverk

Pedagogisk leder:
Christiane Danielsen
Antonia Dannenberger

Fagarbeidere:
Sissel Brekke
Lill K. Stormoen
Agniezska Maslowska

11 barn – 4 årsverk

Pedagogisk leder:
Elena Sveum
Antonia Dannenberger
Støttepedagog:
X

Fagarbeider:
Miguel Chavez

Assistent:
Agnes Benediktsdottir
Sebahat Mehmed

19 barn – 3 årsverk

Pedagogisk leder:
Johannes Blümlein

Barnehagelærer:
Brede Bredesen

Fagarbeidere:
Hilde Gunby-Sørlie

Assistent:
Sebahat Mehmed

18 barn – 3 årsverk

Pedagogisk leder:
Hege Skoglund

Barnehagelærer:
Stian M. Stillander

Fagarbeider:
Andreas Welo Glavin

Assistent:
Sebahat Mehmed

19 barn – 3 årsverk

Minoritetsspråklig ressurs: Wanda Lefdal



HULDREFARET SKRENTEN GRØNLIA TÅRNET VARDEN VALHALL

Barn født 2021
Skogmus

Ragnhild
Sigrid
Lilly

Nora Emma
Emmeline Vincent
Adriano

Erik
Kirin
Milan

Barn født 2020
Ekorn

Sander Nadine
Andreas Sara
Ellie Theo
Malin Benjamin
Eva

Erik
Axel
Marieke
Petra

Lisa Alf
Tora Henry
Anja Abiha
Oliver Athena

Barn født 2019
Rever

Tomine Maria
Eva Malin
Jakob
Amund

Nora
Bjørn
Niklas
Åse

Ulrik
Åsmund 
Daniela       Erle
Hedvig Aiden
Liv Maria

Barn født 2018
Ulver

Ava Marie
Helle Lavrans
Farhia
Alba
Aleksander

Millie
Mio
Victoria
Mylo

Angelina
Sarah
Julie
Emilia
Iben
Aila

Barn født 2017
Bjørner

Agnes Ahmad
Ella Ibrahim
Juno Edvin

Håkon Nicolai
Isabel Filippa
Celine Melvin
Enea Sander
Alexandra Jonas

Kevin Ferd
Elio Benjamin
Noah
Isak

Barnegruppen i år



Hovedtemaer dette barnehageåret - skjematisk modell
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Vi skal ha et inkluderende barnehagemiljø 

Kap. 8 i Barnehageloven handler om Barnas psykososiale miljø og gir personalet ansvar for barns trivsel og psykisk 
helse i barnehagen. Når ansatte har en mistanke om eller kjennskap til at et barn blir krenket, mobbet, utestengt, 
diskriminert eller trakassert i barnehagen, skal barnehagen snarest undersøke saken og komme med tiltak. Det 
samme gjelder når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har det bra i barnehagen.

Nordre Follo kommune har nullvisjon mot mobbing, og alle som jobber i barnehagen har en aktivitetsplikt til å gripe 
inn med en gang hvis de ser uønsket atferd. Hva er aktivitetsplikt?

• Barnehagen skal opparbeide gode rutiner på å oppdage uønskede hendelser
• Personalet skal stoppe krenkelse med en gang
• Personalet skal undersøke og melde ifra
• Barnehagen skal sette inn tiltak og oppfølging

Slik jobber vi:
Vi tar imot barna på morgenen med omsorg Vi har fokus på tilhørighet og fellesskap
Vi ser hver enkelt og er sensitive for barnas signaler Barna opplever mestring i hverdagen
Vi har gode lekemiljøer på avdelingen Vi har fokus på gruppedynamikk
Vi har gode og trygge rutiner Vi har god dialog med alle foreldre
Vi er aktive i leken og gode til å lytte Vi gir barna ansvar og anerkjennelse
Barna skal medvirke på egen hverdag Vi møter barna med tillit og respekt
Alle barna skal oppleve vennskap og få en venn Vi viser barna at vi liker dem



Kommuneplan
Samfunnsdelen viser vei mot en kommune som skal være NÆR og NYSKAPENDE. Planen peker ut fire satsingsområder:
1. Sammen for en ny kommune
2. Trygg oppvekst
3. Aktiv hele livet
4. Byvekst med grønne kvaliteter

Nordre Follo har i sin kommuneplan fokus på både sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraft
1) Sosial bærekraft: Tilhørighet til, og deltakelse i, lokalsamfunnet, samt skape gode og helsefremmende omgivelser
2) Økonomisk bærekraft: Forvalte ressurser, bruke mindre råvarer, og redusere avfall, utslipp og energibruk. Flest mulig i arbeid, og alle som ønsker det, må få 

mulighet til å bidra i lokalsamfunnet
3) Miljømessig bærekraft: Sikre økosystemer og opprettholde artsmangfold

Temaplan - Klima og energiplan
Temaplanen beskriver dagens klimagassutslipp i kommunen. Den setter mål for klima, både for direkte utslipp (innenfor kommunens geografiske 
grenser) og for indirekte utslipp.

Hareveien barnehage er miljøfyrtårnsertifisert med fokus på «Alle kan redde verden litt»
Kildesortering, avfallsreduserende tiltak, energibruk, kompost, birøkting, høner, gjenbruk, markedsdag, grønnsakshage, økologisk mat, matsvinn. Les 
mer om miljøfyrtårnarbeidet vårt, i Foreldreinformasjonsheftet, og ellers om våre satsingsområder, her i årsplan.

Progresjonsplan for miljøarbeidet, og årlig miljørapport
Barnehagen har utarbeidet et progresjonsplan slik at vi skal sikre kontinuitet, og fokus for alle aldersgrupper i bhg. Samtidig leveres vi en årsrapport til 
Miljøfyrtårn 1 gang pr. år, noe som gjør at vi hele tiden evaluerer arbeidet vårt, og setter oss nye mål.

Barnehagens miljøarbeid - forankring



Årshjul for temaarbeid

August og 
september:
Tilvenning

Bier
Høner

Kompost

Oktober og 
november:

Høner
Småfuglene

Desember:
Julemåneden

Høner
Småfuglene

Januar og 
februar
Høner

Småfuglene

Mars - juli:
Grønnsaker

Høner
Bier

Kompost



Barnehagens grønne kretsløp



Mål:

Ta vare på biene og lære om hvor viktig de er for økosystemet og artsmangfoldet vårt.

Biene er en utrydningsturet art som vi er helt avhengig av. Disse små skapningene er en viktig del av 
pollineringen og er nesten de eneste som pollinerer matplanter som solbær, rips, bringebær osv. Når biene 
forsvinner, blir avlingene mindre. Vi mener at vi har et ansvar for å ta vare på, hjelpe og legge til rett for dem.

I barnehagen har vi tre bikuber med til sammen 270.000 bier (høysesong). Dette er et prosjekt vi har holdt på 
med i 5 år. 
Det er Bjørnene våre som er birøkterne i barnehagen, og steller med dem. Vi har en ekstern birøkter som 
kommer hit annen hver uke og har da små grupper barn, inne hos biene. Her sjekker vi kubene, ser på biene 
og får oppleve de på nært hold. Utover året får også andre aldersgrupper muligheten til å besøke biene. 
Vi har også forskjellige insekthotell rundt om i barnehagen. Vi gir insekter et egnet sted å bo, og planter 
bievennlige blomsterfrø, sammen med barna.

På høsten får vi slynge vår egen honning. Birøkteren har med seg en honningslynge og barna får være med på 
prosessen. Å smake helt fersk honning, som vi har hjulpet biene med å produsere i løpet av året, er en fin 
opplevelse. Honningen selger vi på markedsdagen vår. 

270.000 bier i barnehagen



Årshjul for biene våre
November - mars:
Innvintring. Vi gir biene mindre plass, slik at de skal sitte trangt og holde varmen. Biene sitter i vinterklasse. 
Dronningen i midten, de yngste biene rundt henne, og de eldste ytterst. Slik opprettholder de varmen i 
bikuben, gjennom hele vinteren ved å sitte tett inntil hverandre.

April: 
Den første flyturen, kalt "renselsesflukt" (fordi de bæsjer). Ofte mye døde bier på bunnbrettet, som må 
renses og vaskes. Bikuben er på sitt svakeste nå - ca. 20 000 bier. Nå begynner biene å trekke inn pollen fra 
selje og hvitveis. Dronningen begynner forsiktig å legge egg.

Mai:
Eksplosjon! Alle blomster gir nektar og pollen i overflod! Dronningen legger opptil 2 000 egg pr. dag, og 
bikubene blir tyngre for hver dag som går, både av honning og larver. Bikubene utvides slik at alle får plass. 
Svermefare! Om ikke biene får nok plass, vil de forlate bikuben, og danne et nytt bifolk.

Juni:
Fortsatt stor utvikling i kuben. Det er bare å holde tritt for store og små birøktere. Om man skal bytte 
dronning, så er det vanlig å gjøre det nå.

Juli:
Nå er bifolket på det sterkeste. Kanskje så mye som 60 000 bier i hver kube! Full fart og action hele dagen. 
Viktig å følge opp kubene, og se til at biene er friske og sunne. Spesielt bringebær gir mye honning nå.

August:
Det er en tydelig mørkere nektar som trekkes inn i kuben nå - ofte fra bladlus eller lyng. Dronningen legger 
ikke like mye egg lenger. For å klargjøre til innhøstingen, setter vi på bitømmebrett.

September - oktober:
Vi høster honningen, og gir biene sukkerlake tilbake. Honningen slynges, siles og tappes på glass.



Progresjonsplan for miljøarbeidet
Bier
Alder Mål: Tiltak:

1-2 år Barna klarer å gjenkjenne en bie Samling om bier 
Plante bie-vennlige blomster om våren
Se etter bier på blomster og trær 

2-3 år Barna kan gjenkjenne og uttale hvordan en bie 
høres ut 

Samling om bier
Plante om våren
Se etter bier på blomster 

3-4 år Barna vet hvorfor det er viktig å ta vare på 
biene i naturen 

Lage bie/insekts hotell
Plante om våren
Hvordan ser biene ut (kropp/vinger/bein)?
Se videosnutter om bier og deres liv i bikuben (fakta) 
Hvorfor er det viktig å ta vare på insekter/bier
Hvordan blir honning til? 
Mat med honning 
Kjent med bie-samfunn 

4-6 år Barna vet hvorfor det er viktig å ta vare 
insekter i naturen 

Birøkting
Slynging av honning 
Salg av honning på markedsdagen 
Samlingsstunder om bier/insekter 
Se på bie samfunnet og de ulike rollene i et bie samfunn
Lære om bie kroppen 
Plante om våren
Hvorfor er insekter viktig? 



Mål:

Dyrke kortreist mat og få erfaringer med det grønne kretsløpet 

Fra jord til bord er en tanke vi har her i barnehagen. Vi ønsker at barna skal få et bilde av hvor grønnsakene 
kommer ifra, hva som må til for at de skal gro og vokse, og at grønnsaksrester blir til kompost som gir jorden 
næring.

Vi har en felles kjøkkenhage der vi har planter forskjellige grønnsaker under plantefesten vår i mai. 
Hver avdeling får ansvar for sine grønnsaker og pallekarmer rundt om i barnehagen. Barna er med på å så, 
vanne, luke og dra opp grønnsakene når høsten kommer. De er med på hele prosessen, og ser viktigheten av 
hver enkelt oppgave.

Grønnsakshagen



Her vil det bli salg av Hareveiens honning, loddsalg, salg av sveler, saft og kaffe.
Dere kan hilse på høne våre, og det vil bli salg av grønnsaker og annen kortreist mat.

Inne vil det være byttedag, der dere på 
forhånd har levert inn klær/utstyr, og leker 
barna har vokst fra, og som dere er klare til 
å gi videre til noen andre.

Vi kommer til å invitere andre i nabolaget til 
å komme å ha egen stand hos oss, om noen 
ønsker å selge / vise frem egen hobby! 

Dette skal være et fint og morsomt arrangement for alle som bor i nærheten, foreldre, 
besteforeldre og ikke minst for barna!

Mer informasjon og program for dagen kommer når det nærmer seg….

Velkommen skal dere være! 

Velkommen til barnehagens Markedsdag 29. september! 
– Samskaping med nærmiljøet

Salgs-bod året rundt: 
Vi kommer til å sette opp en salgs-
bod ved porten i barnehagen. Her 

skal vi gjennom året selge 
overskudd av egg, honning og 

grønnsaker som vi produserer her i 
barnehagen. 



Grønnsakshage
Alder: Mål: Tiltak:

1-2 år Barna vet hva en grønnsak er  Sanseopplevelser/taktile opplevelser: Grave i jorda, kjenne på ulike planter og grønnsaker, smake, se
Være med å plukke opp ugress 
Plante grønnsaker
Kjenne på planter
Lage mat/smake på ulike grønnsaker 
Lære navn på noen grønnsaker

2-3 år Barna kan gjenkjenne flere forskjellige 
grønnsaker 

Samlingsstunder om prosessen frø til grønnsak 
Være med å så, høste, lage mat, spise 
Lære om grønnsaker, hva heter de forskjellige
Mat som energi for kroppen

3-4 år Barna vet forskjell på grønnsaker og 
frukt, og har fått begynnende kunnskap 
om et balansert kosthold 

Plante, så, dyrke, høste, lage mat, spise, kompost
Noen grønnsaker vokser over jorda og noen vokser under, 
hvorfor det?
Hva trenger et frø for å bli til en grønnsak
Næring til kroppen
Lage mat med ulike grønnsaker 

4-6 år Barna kjenner og har kunnskap om 
matens kretsløp «Fra jord til bord til 
jord».  

Samlingsstunder med tema fra jord til bord 
Kompostjord, lære om prosessen  
Forberede, plante, så, vanne og høste
Lage mat med 
Gode rutiner, samarbeid og kommunikasjon, få det i planene (periodeplan, aktivitetsplan)



Hareveien barnehage sine høner! 

Mål: 
Barn lærer å ta vare på dyr, stelle dem, og vi produserer kortreist mat

«Det man blir glad i, tar man vare på». Når barna går ut av barnehagen har de 
med seg en «sekk» som vi har fylt sammen gjennom årene i barnehagen. Vi har 
et ønske om å sende av gårde miljøbevisste barn, som tar vare på naturen – og 
alt det innebærer. Vi mener at å ha høner vil være et svært positivt tilskudd til 
dette. 

Vi skal ha åtte høner og én hane, og hver avdeling får gi en høne et navn. Det vil 
være vår oppgave å ta vare på disse levende vesenene, gi dem mat og passe på 
dem. Eggene de legger skal vi bruke til matlaging og vil vise oss at egg ikke 
kommer fra butikken, men fra høner. Det er en abstrakt tanke, som våre barn 
vil få førstehåndserfaringer med. 

Vi kan lære og erfare mye med høner. Har de følelser, mon tro? 



Oppgaver å gjøre med hønene våre

Daglige oppgaver i hønsehuset - avdelingene har hver sin ansvarsuke, og samarbeider med 
sine foreldre:

• Påfyll av mat
• Sørge for rent vann
• Rengjøre gulvet for avføring
• Ta inn egg

Daglige oppgaver i hønsegården
• Se over nettingen
• Rengjøre for avføring

Kveldsoppgaver – samarbeid med foreldre og naboer:
• Se til at alle hønene er inne

Helgeoppgaver – samarbeid med foreldre og naboer:
• Samme som dagsoppgaver

Ukentlige oppgaver
• Sjekke matbeholdningen, gi beskjed dersom det må kjøpes mer mat
• Sjekke flisbeholdningen, gi beskjed dersom det må kjøpes mer flis



Progresjonsplan - miljøarbeidet

Høner 
Alder Mål: Tiltak: 
1-2 år Barna gjenkjenner en høne Bli trygg på høner

Hvordan ser en høne ut
Hvilke lyder lager den (høne/hane/kylling)?
Bli kjent med hønene våre, kanskje etter hvert tørre å ta på en høne
Være med å gi mat og skifte vann
Sanseopplevelser: Utforske fjær, egg, lukt, smak, lyder
Hvor kommer kyllingene fra? 

2-3 år Barna er aktive med Hvor kommer egget fra?
Hva er inni egget?
Hva spiser hønene? 
Være med inn i hønsehuset
Formingsaktiviteter relatert til tema
Stell: Sanke egg, rengjøring, gi mat, gi kos

3-4 år Barna vet hva høner trenger Lage mat med egg
Får ulike oppgaver i hønsehuset
Stell: Sanke egg, rengjøring, gi mat, gi kos, passe på at 
de har det de trenger
Hva er et egg? 
Noen egg kan spises og noen blir til kyllinger
Hva trenger hønene våre (mat/stell/soveplass/renhold/osv)

4-6 år Barna har kunnskap om “Fra høne til matbord” Oppleve hele utviklingen fra egg – kylling - høne/hane 
Utforske egget: Næringsstoffer/inni/skallet/matlaging 
Gjøre rent i hønsegården
Lage ulike aktiviteter/hinderløype/hjernetrim for hønene 
Hønene sier ifra når de har lagt egg, lager mer lyd. 
Ha en hane for at det skal bli kyllinger, for at eggene skal bli befruktet
Hovedansvar (med voksen) for å ta seg av hønene 
Hønenes anatomi og hønekroppens funksjoner 



Årlig miljørapport – årets handlingsplan

Hovedmål: Vi jobber godt tverrfaglig og helhetlig med tema miljø.

Tiltak arbeidsmiljø: 
• Planlagt tre (minst) sosiale 

happenings
• Dugnad i barnehagen, bygge 

hønsehus og få det fint i bhg.
• To og to avdelinger skal planlegge 

en aktivitet de inviterer resten av de 
ansatte med på 

• Medarbeidersamtaler og 
oppfølging

• Nærværsarbeid og 
sykefraværsoppfølging 

• Tema i personalgruppen og videre 
arbeid med 10-faktor:

• Autonomi
• Relevant kompetanseutvikling
• Mestringsklima
• Mestringsorientert ledelse

Tiltak innkjøp og materialforbruk: 
• Gjennomgå innkjøpslisten/hva vi kjøper av 

økologiske varer, øke til 18 økologiske 
produkter.

• Hønseegg - fra egne høner
• Økologiske blomsterfrø / grønnsaksfrø
• Naturmateriale - alltid se mulighetene i 

naturmateriale/gjenbruksmateriale
• Vurdere hva vi kjøper, hva vi reparerer og hva vi 

kaster

Annet:
• Bedre gjennomgående planer for miljøarbeidet
• Vi gjennomfører markedsdag
• Høneprosjektet skal forankres / samarbeide med 

Hellerasten ungdomsskole
• Salgsbod med egg/grønnsaker
• Fokus på småfuglene gjennom hele året og lage 

innsekthotell
• Alle barn skal bli glad i naturen – mer fokus på 

skogturer for 2 åringene våre 

Tiltak avfall:
• Kompostkurs for ansatte og lære 

barna om prosessen. Flere kompost 
ansvarlige

• Starte opp gjenbrukskrok/byttekrok 
på fellesrommet der foreldre kan 
henge fra seg klær som ikke passer 
og ta med seg klær i riktig størrelse

• Holde nærmiljøet rent, vi plukker 
søppel på tur og går på tur for å 
plukke søppel

• Miljøbamsen Teddy, være med alle 
ulver og bjørner hjem

• Hønsegjødsel - hva kan vi gjøre med 
dette. Utforske mulighetene

• Veieuke avfall mars/april hvert år, 
finne ut hvordan vi ligger an i forhold 
til året før.

Hareveien barnehage har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2013. Som et ledd i å være en miljøfyrtårnbarnehage, må vi årlig 
levere en rapport der vi blant annet skriver en handlingsplan med mål og tiltak for kommende år.



Generell progresjonsplan miljø 
Alder Mål Tiltak 
1 – 2 år Barna har grunnleggende sorteringserfaring • Sortere plast, papir, restavfall og kompost

• Skylle yoghurtbegre
• Spare på vann, papir og lys
• Ta vare på leker, gjenbruk
• Øve på do/potte 
• Rydde etter seg på tur, ta vare på naturen, plukke søppel o.l.
• Plante og vanne i hagen vår
• Lage nytt sorteringssystem for de minste (putte inn)

2 – 3 år Barna kjenner til hele prosessen med søppelsortering 
i barnehagen  

• Sortere søppel
• Ta vare på naturen ved å plukke søppel
• Vite hvorfor vi sorterer 
• Måtehold ved bruk av materiell som et papir ved håndvask, ikke la vannet stå å renne
• Gjenbruk, hva kan vi bruke søppel til? Kunst?
• Vanner, og ta vare på plantene
• Lage mat av det vi dyrker
• Ha kunnskap om planting, hvordan blomstene utvikler seg
• Øve på / slutte med bleie før stor avdeling 

3 – 4 år Barna har begynnende kunnskap om hvorfor vi 
sorterer søppel og hvorfor vi tar vare på naturen

• Kunnskap om sortering
• Ansvar for blomsterbedene 
• Hva skal man ha i kompost? (fra jord til jord – matavfall)
• Vet hvor maten kommer fra
• Lære hvorfor det er viktig å sortere 
• Eksperimentere med søppel
• Vite hvorfor biene er betydningsfulle
• Vernerunder (dokumentasjon til Synnøve ang. avvik)
• Lære miljøsangen
• Pante flasker 
• Holde orden i søppelrommet
• Kunne sortere alle materiell i barnehagen
• Spare på vann, lys osv
• Lære om komposten 
• Være med å rydde av trallene
• K  i  li  



Generell progresjonsplan miljø fortsetter..

4 -6 år Barna vet hvorfor vi tar vare på naturen og hva vi kan gjøre for å «redde verden litt».  • Ha dybdekunnskap om miljøarbeid
• Resirkulere 
• Spare på vann, papp og strøm osv
• Plante frø og ta vare på bedene våre
• Være bevist på å ta vare på det vi har i barnehagen, reparere ø  
• Ha kunnskap om plast i havet 
• Kunnskapsquiz om miljøet
• Alle innsekter har en viktig jobb- hvorfor? 
• «Alle kan redde verden litt» - forstå hva det betyr
• Vi vil at barna skal si: «vi trenger ikke kjøpe ny, vi kan fikse den        

har sin funksjon».
• Ekstra fokus på å spare på vann (regnvann) 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

31 1. 
Elio 5 år 
(Valhall)

2. 3. 4. 5. 6.
Eva 3 år 
(Tårnet)

7.

32 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Ulrik 3 år 
(Valhall)

14.

33 15. Plandag
Bhg. er stengt

16. Plandag
Bhg. er stengt

17.
Kirin 1år
(Grønlia)

18. 19. 20.
Axel 2 år
(Skrenten)

21.

34 22. 23.
Celine 5 år (Varden)
Sander 2 år
(Huldrefaret)

24. 25.
Emilia 4 år
(Valhall)

26. 27. 28.

35 29. 30. 31. Vi erklærer 
hønsehuset for 
åpnet!?

August



Se meg – hele meg
Mål: Barna har kunnskap og språk om egen kropp og seksualitet, og har lært å sette grenser for seg selv og respektere andres.

I Nordre Follo kommune skal barnehagene jobbe med å forebygge vold og seksuelle overgrep.  
Gjennom systematisk arbeid skal barnehagen gi barna verktøy som gjør de i stand til å sette ord på følelser, og sette grenser for seg selv. 
Ved å bygge tette og gode relasjoner til hvert enkelt barn, oppnår den voksne tillit, noe som er avgjørende for ønsket om å fortelle noen om slike 
overgrep. Foreldre får informasjon om progresjonen i arbeidet i avdelingens periodeplaner. 

Når? Hva? Tiltak
August-september Bygge trygge og gode relasjoner til nye 

og gamle barn på avdelingen.
Lære/ repetere å sette ord på følelser
Lære/ repetere betydningen av å si 
stopp!

Oppstartsamtale, bli kjent med familiene
Lese utvalgte bøker
Smågrupper på avdelingen
Bruke materiellet fra “Æ e mæ”
Tema på foreldremøte

Oktober-november Tema: Familien min. Forskjeller og 
likheter

Lese utvalgte bøker
Bruke materiellet: «Familier, ulike og unike»

Januar-mars Kroppen

Førskolebarna jobber med tema 
gode/vonde/lovlige og ulovlige 
berøringer

Sette ord på kroppsdeler
Lære forskjeller på jenter og gutter
Smågrupper på avdeling
Vennskap mellom gutter og jenter
Lese bøker om emnet, eks «Kroppen»

Førskolebarna bruker materiellet «Kroppen min 
eier jeg»
Barnesamtaler

April-juni Oppsummering og repetering Regulering av følelser
Si stopp/respektere stopp
Trygg i egen kropp
Respektere ulikheter hos hverandre og familier

Fagplaner og teori:

• Fagplan «Se meg - hele 
meg». Se her: 
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalasse
ts/nordre-follo/tjenester/barnehage/210305-se-
meg--hele-meg---foreldreinformasjon-2-1.pdf

• «Kroppen min eier jeg» -
pedagogisk opplegg fra 
Røde Kors (4-5 år)

• Start – pedagogisk opplegg 
om følelser (0-3 år)

• Sosial kompetanse med 
Kari Lamer

• Nettverk for pedagogiske 
ledere

https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/barnehage/210305-se-meg--hele-meg---foreldreinformasjon-2-1.pdf


Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

35 Medarbeider-
samtaler i
september

1. 2. 3.
Juno 5 år 
(Tårnet)
Åsmund 3 år 
(Valhall))

4.

36 5. 6.
Foreldremøte

7. 8. 9. 10.
Theo 2år
(Huldrefaret)

11.

37 12. 13. 14.
Emma 1år
(Skrenten)

15.
Slynging av 
honning

16.
Fellessamlinger 
Valhall/Huldrefaret
Tema: Tur- og 
trafikksikkerhet

17.
Ragnhild 1år
(Huldrefaret)

18.
Maria 3 år
(Tårnet)

38
Brann-
vern
uke

19. 20. 21. 22. 23. 24.
Agnes & Ella 
5 år (Tårnet)

25.
Isabel 5 år 
(Varden)

39 26. 27.
Melvin 5 år 
(Varden)

28. 29.
Markedsdag 
Erik 1år (Grønlia)

30.

September



Vi er Trafikksikker barnehage!

Sommer (før og etter sommerferien)
• Tema trygg trafikk på foreldremøte i 

september.
• Gjennomgang av barnehagens rutiner.
• Personalet går i gjennom turrutiner.
• Gjennomgang av turregler med 

barnegruppen.
• Hvem skal åpne og lukke porten til bhg.? 

Høst
• Tema refleks/refleksdagen.
• Hva må vi passe oss for i trafikken nå?
• Hva gjør vi når vi nærmer oss 

fotgjengerovergang?
• Hvilken side av veien skal vi gå på?
• Hva  betyr de ulike trafikkskiltene?
• Hvordan kom du deg til barnehagen i dag?

Vinter
• Tema trafikksikkerhet når det er snø/glatt.
• Hvordan været påvirker 

trafikksikkerheten.
• Se video fra trafikkklubben.no.
• Myke trafikanter om vinteren.

Vår
• Gjennomgang sykkelrutiner og bruk av 

hjelm
• Bjørnetur på sykkel.
• Sykkeldag (vask/sjekk av sykler og hjelm).
• Hva er annerledes i trafikken om våren?

Hele året
• Turer (refleks-vest).
• Én samling (fellessamling) til hver årstid om hvordan været påvirker trafikksikkerheten.
• Skilt og tegne opp vei ute.
• Sanger og videosnutter fra barnas trafikklubb og oppgaver på iPad-en.
• Sykkelturer for de eldste.
• Bilfrie dager for foreldre og ansatte.
• Nyttige nettsider: www.barnastrafikklubb.no og www.tryggtrafikk.no

Mål: 
Barna har grunnleggende trafikkunnskap

Hva betyr det å være trafikksikker barnehage?
Hareveien barnehage er godkjent/sertifisert som 
trafikksikker barnehage.
I barnehagen gir vi barna trafikkdannelse gjennom 
å bruke turer i nærmiljøet, samlingsstund med 
tema og oppgaver både ute og inne i 
barnehagen. Bjørneklubb (skolestarterne) har 
egen trafikkopplæring (se skolestarterheftet). Her 
fokuseres det på skolevei, krysse veien, bruk av 
hjelm og refleks. Vi har også en egen «egg-hjelm» 
som viser hvor viktig det er å bruke hjelm. Og 
miljøagentene (Ulver) vil også få noen oppgaver 
rundt dette temaet, som f.eks. vernerunde ute.

Samarbeid med foresatte er også helt nødvendig i 
dette arbeidet, så temaene kommer til å synes 
både i våre planer og gjennomgås på det årlige 
foreldremøtet.
På foreldremøtet skal vi gå i gjennom rutiner på 
parkeringsplassen, sikring til/fra barnehagen,
og portregler.

http://www.barnastrafikklubb.no/
http://www.tryggtrafikk.no/


Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

40
Høst-
ferie

3. 
Barnesamtaler
Foreldresamtal
er i oktober

4. 5. 6. 7. 8. 9.

41 10. 11.
Farhia & Alba
4 år (Tårnet)

12. 13.
Månedstreff rever, 
ulver og bjørner. 

14. 15.
Abiha 2år
(Grønlia)

16.
Tomine 3 år
(Tårnet)

42
Beste
foreldre-
uke

17. 18. 19.
Malin 3 år
(Tårnet)

20. 21.
Refleksdag! 
Temasamling for 
rev, ulv og bjørn

22.
Lavrans 4 år
(Tårnet)

23.
Iben 4 år
(Valhall)

43
FN-uke

24.
FN-dagen

25.
Edvin 5 år
(Tårnet)

26.
Sigrid 1år
(Huldrefaret)

27. 28.
Fellessamling 
Varden/Skrenten: 
Tema: FN-dagen 
og fadderbarnet 
vårt

29. 30.

Oktober



Rammeplan for barnehagen fremmer 7 fagområder, og arbeid med disse fagområdene skal 
gjenspeiles i det pedagogisk arbeid med barna. Arbeidet med fagområdene skal bidra til barnas 
trivsel, helse og allsidig utvikling.

Mål: Fagområdene er en gjennomgående del av vårt arbeid 
med tema Miljø 
Bevisst arbeid med fagområdene bidrar til at temaarbeid oppleves som meningsfylt, morsomt og 
lærerikt for barna. Derfor vil vi knytte de ulike fagområdene til periodeplaner for å jobbe kontinuerlig 
med miljø-prosjektene våre. Hvordan kan vi flette fagområdene i miljøarbeidet vårt? Mulighetene er 
uendelige! Vi kan telle-måle-veie-sammenligne poteter-gulrøtter-squash, utforske bie-samfunn 
sammen eller undre oss om hvilken rolle hønene har i økosystemet. Vi kan synge, male, forme, 
grave, danse, lage fortellinger og lese eventyr. Hva trenges av oss? En lekende tilnærming og 
engasjement. Hvorfor vi skal gjøre dette?

Barna får mulighet til:
• få førstehåndserfaringer
• fordype seg i tema
• utforske, undre seg og få gode felles opplevelser 
• få et språkløft og utvide ordforråd 

Gjennom prosjektarbeid kan personalet:
• etablere et lærende felleskap
• Ivareta barns rett til medvirkning
• Gi barna skapende aktiviteter
• Fremme trivsel, empati, vennskap og omsorg for hverandre 

Rammeplanens 7 fagområder

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



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

44
Hospitering

31.
Foreldre-
samtaler
forts.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

45 7. 8. 9.
Helle 4 år (Tårnet)
Julie 4 år (Valhall)

10. 11. 12. 13.
Aila 4 år 
(Valhall)

46 14. 15. 16. Plandag
Bhg. stengt

17. 18.
Fellessamling 
Tårnet/Grønlia
Tema: Trafikk om 
vinteren 

19.
Benjamin 2år
(Huldrefaret)

20.

47 21. 22. 23. 24.
Månedstreff rever, 
ulver og bjørner. 

25. 26. 27.
Ava 4 år 
(Tårnet)
1. søndag i 
advent

48 28. 29.
Isak & Noah 5 år 
(Valhall)

30.

November



v

Månedstreff for ekorn, rev, ulv og bjørn
Etter mange år med grupper på tvers og torsdagstreff ønsker vi å tenke litt nytt for disse 
gruppene. Vi skal ha mer innhold til dagene vi skal møtes, og en pedagogisk plan for hvert treff. 
Grunnlaget for gruppene skal være rammeplanen, fagområdene og årsplan.  Treffene blir en 
torsdag i hver måned. 

Ekornene starter ikke med treff før etter jul.
Bjørnene skal i tillegg ha Bjørneklubb.
Skogmusene er i barnehagen og utforsker rom og utemiljø   

Bjørner – turdag Ulver - miljøagenter Rever – turdag Ekorn - turdag

Denne dagen skal 
bjørnene gå sammen på 
tur, der det blir ulike mål 
for utedagen. Vi skal tenke 
fagområdene og mål for 
bjørneklubb når vi 
planlegger dagene. 

De voksne: 
Brede, Andreas og Miguel 

Her er gruppens fokus 
miljø, lære barna om 
kildesortering/avfall, 
gjenbruksprosjekter, 
bier/høner/hage, 
vernerunder, bhg kretsløp, 
mat, miljøeksperimenter 
og samlingsstunder med 
tema. 

De voksne: 
Elena, Hege og  Hilde

Denne dagen skal revene 
ut på tur!  Målet med 
dagene er gleden over å 
være ute, men også få inn 
ulike styrte aktiviteter som 
turlotto, søppelplukking, 
mat på bål og 
oppdagelsesturer. 

De voksne: 
Agnes, Johannes og Stian.

Denne dagen skal 
ekornene ut på tur!  

Målet med dagene er 
gleden over å være på tur, 
men også få inn ulike 
styrte aktiviteter som 
turlotto, søppelplukking, 
mat på bål og 
oppdagelsesturer. 

De voksne:
Henriette, Nina, Erik, 
Sigita, Christiane, Lill og 
Sissel



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

48 1.
Innsamling; Ensomt 
juletre søker gaver

2.
Frist juleferie!

3. 4.
2. søndag i 
advent

49
Bakeuke 
m/ beste-
foreldre

5.
Skrenten 
bakedag

6.
Valhall bakedag

7.
Huldrefaret og 
Varden bakedag

8.
Tårnet bakedag

9.
Grønlia bakedag

10.
Athena 2år
(Grønlia)

11.
3. søndag i 
advent

50 12. 13.
Luciafeiring

14. 15. 16.
Nissefest

17. 18.
4. søndag i 
advent

51 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Julaften
Bhg. stengt

25.
1. juledag

52 26. Eva 2år
(Huldrefaret)
2.Juledag
Bhg. stengt

27.
Aleksander 4 år
(Tårnet)

28. 29. 30. 31.
Nyttårsaften

1.
Første 
nyttårsdag

Desember



Betydningen av et godt foreldresamarbeid, 
er avgjørende for å skape en god barnehage!

 Vi bygger tillit og jobber sammen, fra første dag.

 Barnehagene er et felles prosjekt, der vi alltid har barnets beste i fokus.

 Betydningen av god kommunikasjon er avgjørende for barnets trivsel.

 Hos oss er terskelen lav for å ta en urosamtale – vi skal inn tidlig med hjelp, om barnet trenger det.

 Er man det minste misfornøyd eller bekymret for barnets hverdag, skal vi sette av tid til å snakke sammen.

Opplever du at barnehagen vår ikke er som vi beskriver i dokumentene våre – ta 
kontakt med oss, still spørsmål og forvent å få et godt svar tilbake!

Forventninger til et godt og sterkt foreldresamarbeid



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1
Oppstart 
ekorn-
grupper

2. Plandag
Bhg. stengt

3. 4. 5. 6. 7. 8.

2 9. 10. 11. 12.
Benjamin 6 år 
(Valhall)

13. 14. 15.

3 16. 17. 18. 19. 
Mørketidsfest

20. 21. 22.

4 23. 24. 25.
Mio & Mylo 5 år 
(Varden)

26. 27.
Fellessamling
Varden/ Huldrefaret
Tema: Kompost og 
kildesortering

28. 29.

Januar



Forskning viser at besteforeldre er en viktig ressurs i barns liv. Besteforeldre kan tilby en utvidelse av det barn mottar gjennom foreldrene, 
både gjennom andre omsorgserfaringer, kontakt, støtte og ikke minst større kjennskap til røttene. 
Mange besteforeldre er involvert i barnebarnas liv gjennom henting i barnehage, barnepass og deltakelse på fritidsaktiviteter. 

Vi ønsker et godt samarbeid med besteforeldrene, og Hareveien barnehage har i flere år invitert til egne besteforeldreuker.
De er en super ressurs for barna og for barnehagen, og har gitt oss mange gode stunder og opplevelser! 

Har ikke barna besteforeldre, eller de ikke har anledning til å komme, så «deler» vi på de vi har. For å involvere besteforeldrene, kommer vi til 
å innhente deres e-postadresser slik at vi kan kommunisere direkte med dem. Besteforeldre trenger ikke bidra med noe annet enn å komme 
til oss. Det er det vi ønsker mest! Dersom noen vil bidra med noe spesielt, setter vi stor pris på det. 

Oversikt over besteforeldreukene:

Besteforeldre - velkommen til oss!

Måned Uke Dato Aktivitet
Oktober -22 42 17.- 21.10 Det-man-har-lyst til-uke
Desember -22 49 5. - 9.12 Bakeuke
Mars -23 12 20. - 24.3 Lage påskepynt 
Juni -23 22 30.5. – 2.6 Skogsuke



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

5 Utviklings-
samtaler for 
ansatte

1. 2. Nora 2år 
(Skrenten)
Månedstreff 
ekorn, rever, ulver 
og bjørner. 

3. 4.
Amund 4år
(Tårnet)

5. 
Angelina 5 år
(Valhall)

6
Bjørne-
uke

6. Vi markerer
Samenes 
nasjonaldag

7. 8. 9.
Overnatting for 
Bjørnene

10. 11.
Victoria 5 år
(Varden)

12. 
Morsdag

7 13. 14. Valentinsdag 15.
Håkon 6 år
(Varden)

16. 17.
Karneval
Åse 4 år
(Varden)

18.
Ferd 6 år
(Valhall)

19.
Fastelavn

8
Vinter-
ferie

20. 21.
Tora 3 år
(Grønlia)

22.
Lisa 3 år
(Grønlia)

23. 24. 25. 26. 

9 28.
Aiden 4 år
(Valhall)

Februar



Vårt arbeidsmiljø
Hva er det som gjør at vi klarer å opprettholde et godt arbeidsmiljø over tid – hva kreves av den enkelte, lederen og alle som er en 
del av teamet

Det kreves:
Tillit, mot, engasjement og lederskap

Viktige refleksjoner dette året:

• «Hva brenner jeg for?»
• «Hvordan gjør jeg andre gode – hvordan ivaretar jeg flokken min?»
• «Hvilket eierskap føler jeg for arbeidsplassen min, og kollegaene mine?»
• «Hva er mitt oppdrag?»
• «Hvordan tar jeg ansvar for min egen hverdag?»
• «Hvordan merker andre at jeg har tillit til dem?»
• «Hvordan merker jeg at andre har tillit til meg?»

Vi har følgende tiltak:

 Tema «Arbeidsmiljø» står på agendaen på alle plandager, og en del av personalmøtene våre.
 Vi har "gode ladestasjoner" for de ansatte gjennom refleksjonsgrupper, hvilerom og lavterskel for samtaler.
 Vi har «Hareprisen» og tørr å heie på noen som gjør det ekstra bra!
 Vi har fokus på kompetanseheving; 4 ansatte gjennomfører barne- og ungdomsarbeiderfaget, dette året!
 Vi har fokus på lederskap, og veileder nyutdannede, slik at de kommer raskt inn i jobben sin.
 Vi kurser ansatte i nye systemer som Gat, Teams og Visma for å kjenne god mestring i ulike digitale løsninger



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

9 Foreldre-
samtaler og
barne-
samtaler

1.
Kevin 6 år
(Valhall)

2. 3. 4. 5.
Alf 3 år
(Grønlia)

10
Hospitering

6. 7.
Daniela 4 år
(Valhall)

8. 9. 10.
Frist påskeferie
Sarah 5 år
(Valhall)

11. 12.
Sander 6 år 
(Varden)

11 13. 14. 15. 16. Månedstreff 
Ekorn, rever, ulver 
og bjørner. 
Anja 3 år (Grønlia)

17. 18. 19.
Ho Trup 8 år
(fadderbarn)

12
Beste-
foreldre 
uke 

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Ahmad 
&Ibrahim 
6år (Tårnet)

13 27. 28.
Enea 6 år (Varden)

29. 30. 31.
Påskefrokost på 
avdelingene

Mars



Tiltaksplan etter 10-faktor - medarbeiderundersøkelsen
Relevant kompetanseutvikling:
Kulturen er blitt bedre når: Hva gjør leder? Hva gjør medarbeider? Konkrete tiltak
Medarbeiderne er trygge på den 
kompetansen de har på ulike områder
Økt trivsel, vi har kollegaer med mye 
glede og energi
Medarbeiderne våre tar del i nye 
prosjekter
Vi har eierforhold til oppgavene

Gir veiledning, støtter, gir ros
Gir individuelt ansvar og oppgaver
Skape rom i hverdagen for 
medarbeidernes innspill
Ha tiltro til alle medarbeidere
Sørger for relevante kurs og opplæring
Gi tid og muligheter for aktiviteter 
innenfor en gitt ramme

Tar oppgaver med selvtillit
Tid til planlegging
Har endringsvilje og motivasjon til å 
prøve nye ting.
Gjennomfører ønskede prosjekter

Fast opplæring for fag/ass - ReKomp
Bruke avdelingsmøter til veiledning/fag
Medarbeiderne finner tid til planlegging når det 
passer for avdelingen (sovetid/utetid)
Bidra inn til periodeplan/månedsoversikt
Skape rom/tid for nye prosjekter

Mestringsklima:
Kulturen er blitt bedre når: Hva gjør leder? Hva gjør medarbeider? Konkrete tiltak
Medarbeidere som står støtt i seg selv og 
har tro på egne evner
Indre motivasjon til å mestre oppgaver 
og utfordringer
Det er rom for å mene forskjellig

Veilede, oppmuntre og rose
Gi mulighet for å kjenne på mestring
Gi tid og rom for utvikling
Åpen for diskusjoner

Være modig, og følge opp planer
Jobber selvstendig
Bidrar til at avd. gjm.fører planer
Har en positiv innstilling
Nytenkende, og har ideer/innspill

Hverdagsmedaljer og individuell ros
Tilbakemeldinger på oppgaver som er gjort
Setter av tid til forberedelse og evaluering
Åpne for diskusjoner på møter, når ting ikke er 
avgjort, eller gjennomført

Autonomi
Kulturen er blitt bedre når: Hva gjør leder? Hva gjør medarbeider? Konkrete tiltak
Alle kommer med ideer og innspill
Alle er bevisste på egne 
utviklingsområder
Alle føler eierskap til arbeidet sitt

La alle få si sine tanker på møter
Være tydelig på å definere rammer
Gi tilbud om veiledning
Legge til rette for at den enkelte bruker 
den kompetansen den har
Tilbakemeldinger på oppgaver
Lar medarbeiderne jobbe selvstendig

Si i fra om egne ønsker og behov
Evaluere seg selv, hva trenger jeg?
Åpen for veiledning
Dele kunnskap med andre
Definerer hva man brenner for
Ta initiativ, og bidra aktivt på avd.

Sette av tid på møter der autonomi og fordeling 
av ansvar/oppgaver, diskuteres
Gruppeveiledning/workshop/case/rollespill
Individuell veiledning/plantid
Kurs internt/eksternt
Alle har ansvar for noe
Tid for spontanitet



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

14. 3.
Levere 
miljørapport

4. 5.
Onsdagen før 
skjærtorsdag
Bhg. stengt

6.
Skjærtorsdag
Bhg. stengt

7.
Langfredag
Bhg. stengt
Nora 4 år
(Varden)

8. 9.
1. påskedag
Liv Maria 4 år 
(Valhall)

15 10.
2. påskedag
Bhg. stengt

11. 12. 13. 14.
Første 
Tilvenningstreff 
for nye barn

15.
Milan 2år
(Grønlia)

16.

16
Fokus 
trafikk-
sikkerhet

17. 18.
Nicolai 6 år 
(Varden)

19. 20. Månedstreff 
rever, ulver og 
bjørner. 

Bjørn 4 år (Varden)

21. 22.

Sara 3 år
(Huldrefaret)

23.

17 24. 25.
Frist 
sommerferie-
oversikt
Millie 5 år (Varden)

26.
Jonas 6 år
(Varden)

Niklas 4 år (Varden)

27. 28.
Fellessamling 
Valhall/Skrenten
Tema: Bier og 
grønnsaker

29. 30. 

April



1. VI VIL HVERANDRE VEL!

2. Vi bygger arbeidsplassen vår på tillit

3. Vi avklarer forventninger til hverandre

4. Vi kommuniserer godt

5. Vi jobber mot felles mål, tar ansvar og fordeler oppgaver

6. Vi tørr å være personlige, og vi byr på oss selv

7. Vi får frem det gode i hverandre

8. Vi får lov å gjøre ting vi liker, og vi er kreative

9. Vi har det gøy på jobben

10. Vi deler kunnskap med hverandre

11. Vi er åpne for innspill og nye idéer

12. Vi tar vanskelige ting med den det gjelder – før det begynner å «floke seg til»

13. Vi er sosiale – på overtid 

De voksnes samspillsprinsipp



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

18 1.
Arbeidernes 
dag
Bhg. stengt

2.
Alexandra 6 år 
(Varden)

3.
Vincent 2år
(Skrenten)

4.
Reunion for 
1.klassingene

5. 6. 7. 

19 8.
Frigjørings-
dagen

9. 10.
Malin 3 år
(Huldrefaret)

11. 12. Lilly 2år
(Huldrefaret)

Emmeline 2år
(Skrenten)

Rusken

13. 14.
Marie 5 år
(Tårnet)

20 15.
Rusken

16.
Hedvig 4 år (Valhall)
Plantefest

17.
Grunnlovsdagen
Bhg. stengt

18.
Kristi himmelfart
Bhg. stengt

19.
Plandag
Bhg stengt

20. 21.

21 22. 23. 24.
Ellie 3 år
(Huldrefaret)

25. 
Månedstreff rever, 
ulver og bjørner

26.
Forberedelse til 
Skoguka

27. 28.
Første 
pinsedag

22
Skoguke

29.
Andre 
pinsedag –
Bhg. stengt

30.
Barnehagen flytter 
ut i skogen disse 
dagene

31.

Mai



Vi baserer vårt lederskap på følgende:
• Tillitsbasert ledelse
• Mestringsorientert ledelse – 10-faktor

«Det skjer ikke utvikling om vi ikke tørr å gå utenfor egen komfortsone»

Slik jobber vi for godt lederskap i Hareveien barnehage:
- vi vet betydningen av å skape autonomi for den enkelte ansatte
- vi skaper trygghet i rollen gjennom veiledning
- vi har fokus på å se den enkelte ansatte 
- vi utfordrer og har klare forventninger
- vi er bevisst vår rolle
- vi skaper gode team og samarbeidskultur gjennom medarbeidersamtaler 
- vi har jevnlige ledersamtaler
- vi er uredde og tar tak i ukultur

Lederskapet vårt 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

22 Pride-
markering

1. 2. 3.
Henry 3 år
(Grønlia)

4. 

23 5. Verdens 
miljødag

6. 7. 8.
Sommerfest i 
barnehagen

9.
Oliver 3 år
(Grønlia)

10. 11.

24
Ekorn-
og 
bjørne-
uke

12. 13. 14.
Nadine 3 år
(Huldrefaret)

15. 16.
Siste skoledag

17. 18.
Petra 3 år
(Skrenten)

25 19. 20. 21.
Erle 4 år
(Valhall)

22. 23.
Sankthansaften

24. 25.

26 26. 27. 28. 29. 30.
Marieke 3 år
(Skrenten)

Juni



Møteplan for ansatte

August September Oktober November Desember
Plandag 15.-16. august
Årsplanarbeid
Generell informasjon
Teambygging
HMS-arbeid
Avdelingsvis 
jobbing/periodeplan
Temajobbing
Visjon & verdier

Foreldremøte 6. sept.
Info. skolestartere
Generell informasjon
Presentasjon av 
avdelingen og temaarbeid
Trafikksikkerhet
Personalmøte 12. sept.
Oppstart av ulike grupper/ 
prosjekter
Medarbeidersamtaler
Tiltaksplan for enkeltbarn

Personalmøte 13. okt.
Kvalitetskjennetegn

Refleksjonsgruppe:
Tema: Pedagogisk 
planlegging

Plandag 16. november
Årsplanarbeid og periodeplan

Personalmøte
Juleforberedelser 
og foreldresamtaler (valgfri 
dato)

Utvidet lederforum 5. des.
Tema: halvårsevaluering og 
periodeplan, bruk av 
powerpoint
Kl. 16-20

Refleksjonsgruppe:
Tema: Inkluderende 
barnehagemiljø

Januar Februar Mars April Mai Juni
Plandag 2. januar
Kurs hele dagen:
«Se barnehagebarnet 
innenfra - arbeid med 
trygghet og tilknytning i 
barnehagen»
Sted: Rådhusteateret i Ski

Refleksjonsgruppe:
Tema: ½ års evaluering

Utvidet lederforum 7. 
februar
Tema: Årsplanlegging og 
mestringsorientert ledelse

Refleksjonsgruppe:
Tema: Språk v/ Wanda

Personalmøte 16. mars
Årsplanlegging og 
miljørapport

Refleksjonsgruppe:
Tema: Samlingsstund og 
aktiviteter – idemyldring

Utvidet lederforum 20. april
Årsplanlegging
Mestringsorientert ledelse

Personalmøte 12. april
Årsplanlegging og 
teamarbeid

Plandag 19. mai
Evaluering av metodikk, 
bruk av smågrupper, 
foreldresamarbeid og 
klargjøring av årsplan

Refleksjonsgruppe:
Tema: Word

Ledersamling 12.-13. 
mai
Organisasjonsutvikling 
og årsplanlegging

Foreldremøte 22. juni
Foreldremøte til nye 
foreldre

Møteplan for ansatte



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

27 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

28
Sommer-
stengt

10. 11. 12. 13. 14.
Filippa 6 år (Varden)
Jakob 4 år
(Tårnet)

15. 16.

29
Sommer-
stengt

17. 18.
Adriano 2år
(Skrenten)

19. 20. 21. 22. 23.

30 24. 25. 26. 27. 28.
Erik 3 år
(Skrenten)

29. 30.
Andreas 3 år
(Huldrefaret)

31 31.

Juli





Telefon 02178
www.nordrefollo.kommune.no
facebook.com/nordrefollokommune

Kontaktinformasjon til 
Hareveien barnehage

Virksomhetsleder:
Synnøve E. Anfinsen mobil: 467 72 345 e-post: synnove.anfinsen@nordrefollo.kommune.no

Avdelingene: 
Se kontaktinformasjon i årsplan, eller benytt meldingsverktøyet «IST Home» (last ned appen!)

Se vår hjemmeside: https://www.nordrefollo.kommune.no/barnehager/Hareveien-barnehage/

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/hareveien

mailto:synnove.anfinsen@nordrefollo.kommune.no
https://www.nordrefollo.kommune.no/barnehager/Hareveien-barnehage/
https://www.facebook.com/hareveien
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