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Innledning 

Hei og velkommen til Hjertehagen barnehage, og et spennende år på Storhjertene.  

I denne avdelingsplanen vil dere få en oversikt over det som er spesielt tilegnet foreldre og 

foresatte på Storhjertene. Her vil det stå noe om hvordan barnehagehverdagen er lagt opp, og 

hva som jobbes spesielt med på avdelingen. 

God lesing ☺ 
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Barnehagehverdagen på Storhjertene 

Personalet 

100% Pedagogisk leder Malin Wiik 

100% Barne og 

ungdomsarbeider 

Jurgita Tepeliene 

 

Dagsrytme  

07.00 Barnehagen åpner 

07.00-08.30 Frokost 

9.00-9.15 Morgensamling  

10.00-10.30 Samlingsstund 

11.00-12.00 Varmmat bortsett fra onsdager 

12.00-14.00 Utelek  

Sove/hvile 

14.00-14.30 Lett måltid og frukt 

14.30-16.45 Lek Inne/ute  

16.45-17.00 Rydding av leker 

17.00 Barnehagen stenger 
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Ukeplan  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

07.00 

– 

08.30 

Frokost/matpakke

 

Frokost/matpakke

 

Frokost/matpakke

 

Frokost/matpakke

 

Frokost/matpakke

 

08.30 Frilek Frilek Frilek Frilek Frilek 

09.00 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 

9.30     Turdag  

 

  

10.15-

10.45 

Temasamling  

   

Møtedag  Språkgruppe  

 

Førskolegruppe 

 

       Kor  

 

Supersamling  

 

 

 

11.00 Varmmat Varmmat  Matpakke  

 

 

Varmmat  

 

Varmmat 

 

12.00 Utelek Utelek Utelek Utelek Utelek 

 

14.00 Frukt/lett måltid Frukt/lett måltid Frukt/lett måltid Frukt/lett måltid Frukt/lett måltid 

14.30 

– 

17.00 

Frilek ute/inne Frilek ute/inne Frilek ute/inne Frilek ute/inne Frilek ute/inne 

Vi gjør oppmerksom på at dette er en basis ukeplan. Dere vil få tilsendt ukeplan hver uke som 

er mer detaljert.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flaringsmiljosenteret.uis.no%2Fbarnehage%2Fomsorg-lek-og-laring%2Fsiste-nytt-om-omsorg-lek-og-laring%2Fnettressurs-for-barnehager-article125509-21306.html&psig=AOvVaw3HwDuXbjwcYtlokTcvEa3E&ust=1598283636554000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiW7tvUsesCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.norsksonen.com%2Fden-norske-matpakka%2F&psig=AOvVaw1GoLorCfny9HWf0tcurY5R&ust=1598285037715000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCp2_LZsesCFQAAAAAdAAAAABAX
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fgaardstunet.barnehage.no%2FInnhold%2FSide%2F77758&psig=AOvVaw3HwDuXbjwcYtlokTcvEa3E&ust=1598283636554000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiW7tvUsesCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fprotokoll%2Fhva-spiser-barnet-ditt-i-barnehagen%2F1775%2F&psig=AOvVaw0P9vmP4G3XOJdXwRp7AlAm&ust=1598285231168000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD50NXasesCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fprotokoll%2Fhva-spiser-barnet-ditt-i-barnehagen%2F1775%2F&psig=AOvVaw0P9vmP4G3XOJdXwRp7AlAm&ust=1598285231168000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD50NXasesCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fprotokoll%2Fhva-spiser-barnet-ditt-i-barnehagen%2F1775%2F&psig=AOvVaw0P9vmP4G3XOJdXwRp7AlAm&ust=1598285231168000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD50NXasesCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fprotokoll%2Fhva-spiser-barnet-ditt-i-barnehagen%2F1775%2F&psig=AOvVaw0P9vmP4G3XOJdXwRp7AlAm&ust=1598285231168000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD50NXasesCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.minbarnehage.no%2FDynamicContent%2F%2FDocuments%2F144-madlavollbhg-m%25C3%25A5nedsplan-april-2019-4fc1d87e-70f5.pdf&psig=AOvVaw3S_brSqSu47jTNZkhnimD8&ust=1598517297033000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj1rbe7uOsCFQAAAAAdAAAAABAK
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Faste aktiviteter 

Tur 

Det vil bli tur hver onsdag. Vi jobber med at barna skal bli godt kjent på tvers av avdelingene, 

derfor velger vi å gå på tur sammen med småhjertene.  

Vi bruker den lille skogen ved siden av barnehagen som fast base for tur, vi kommer i tillegg 

til å utforske nærmiljøet vårt.  

 Det at barna stadig kommer tilbake til det samme området, gjør at de blir godt kjent og at 

stedet kan utforskes over tid. 

 På turplassen er det benker og to små trehytter som barna har laget selv. Når barna medvirker 

i egen hverdag og selv utvikler turplassen, gir dette en tilhørighet til stedet og barna opplever 

mestring.  

Når vi er på tur har vi fokus på at alle skal være inkluderende og respektere hverandre. Vår 

erfaring er at når barna er på tur utenfor barnehagen, kan roller endre seg, nye vennskap bli til 

og kreativitet og nysgjerrighet øker.  

Blir turen avlyst pga. sykdom o. l. blir ikke turen tatt igjen en annen dag. 

Når vi er på tur blir vi borte i mange timer og det er derfor viktig at barna er godt kledd. Pakk 

sekken med: mat og vannflaske, sitteplate, termos med varm drikke til kaldere dager og ekstra 

votter/vanter. På turdagen må barna leveres innen 9.30.   
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Morgensamling 

Vi har morgensamling hver dag kl. 9.00. I samlingen bruker vi dagstavle, hvor vi henger opp 

bilder av hva som skal skje i løpet av dagen. Ved å synligjøre dagen med bruk av bilder blir 

dagen til barnet forutsigbart, i tilegg til at det er språkstimmulrende  

Temasamling  

Vi starter samlingen kl. 10.00. For å synligjøre de ulike temaer vil vi bruke gjenstander, 

bilder, litteratur og bevegelser for å styrke forståelsen og erfaringen av de ulike begrepene og 

temaene som blir snakket om.  

Supersamling 

Hver fredag har vi supersamling hvor barna får høre en fortelling fra Bibelen. Ved bruk av 

flanellograf, dramatisering, konkreter, høytlesning og IPad vil vi formidle de ulike 

bibelhistoriene for barna. I samlingene ønsker vi å ha fokus på filosofering, undring og 

refleksjon.  

 

Kor  

Dette barnehageåret har vi startet opp med kor. Vi prøver å få til korøvelser hver torsdag. 

Bakgrunnen for kor handler om å skape et felleskap i gruppa på tvers av alder, 

norskkunnskaper og etnisitet. Musikk gjør språkinnlæringen lettere, raskere og artigere. Det 

stimulerer ulike sanser hos barnet og barna lærer seg rytmen inn i språket. I tillegg får barna 

øve på ulike ferdigheter som fremførelse foran andre, turtakning og vennskap.  

 

 

 

 

Språkgruppe  

Vi har språkgrupper to ganger i uka. På onsdag har vi språkgruppe ute eller inne. Torsdager 

har vi korøvelse.   

Tidlig og god språkstimulering handler om å gi barna et godt grunnlag for å lære og delta 

aktivt i felleskap med andre. I våre språkgrupper ønsker vi å gi alle barna varierte og positive 

erfaringer med språket. Det er blant annet gjennom samtaler, sang og at barna skal få utrykke 

egne tanker, meninger og følelser.  

Høytlesing vil være fokus i språkgruppen. Ved høytlesing vil vi bruke ulike gjenstander for at 

det skal være lett å forstå hva eventyret handler om. Vi vil ta utgangspunkt i norske eventyr 

for videreformidling for kultur og tradisjonene. Slik at vi sammen kan reflektere rundt det vi 

har lest og sammen skape et inkluderende felleskap for videre lek.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fritid123.no%2Faktivitet%2Feggedal-barnekor%2F&psig=AOvVaw2ONIT__5MIg1lMmezYdrnd&ust=1598284039781000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC-0JbWsesCFQAAAAAdAAAAABAD
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Vi ønsker at barna er med å dramatisere eventyr. Ved dramatisering gjør barna seg kjent med 

ulike ferdigheter, som for eksempel dialogferdigheter, holde fokus på en historie og 

fortellerkompetanse. Det vil si hvordan en fortelling er bygd opp, ved at den har en 

begynnelse, midtdel og en avslutning.  

På avdelingen er det mange barn som er flerspråklige. Vi vil at mangfoldet av språk og 

kulturer skal være en ressurs for felleskapet og gi oss muligheten til å lære av hverandre. I 

språkgruppa ønsker vi å synligjøre de ulike språkene som er representert i barnegruppa. Ved å 

synge sanger, rim og regler. I tillegg vil vi snakke om ulike ord på forskjellige språk. Det 

fremmer identitet og barna blir anerkjent. I samarbeid med hjemmet ønsker vi å legge til rette 

for at barna får en god språklig utvikling.  

Vi arbeider systematisk med språkmiljøet i hverdagen hele året. Gjennom samtaler, ulike 

spill, samarbeid, samlingsstunder, dagstavle, påkledning, spontane lesestunder, måltider, 

rollespill og lek.  

 

 
 

 

 

 

Førskolegruppen  

Førskolegruppa bruker det innerste rommet på avdelingen til sine samlinger. Her henger 

alfabetet og tallrekken fra 1- 10 på veggen. Barna har hver sin perm, hvor de samler tegninger 

og oppgaver fra samlingene. Vi har samling både inne og ute på torsdager.  

 I gruppen øver vi på rim, regler, eventyr, lytteleker, telling, begreper for 

former/mengde/antall, skrive-/tegneoppgaver hvor fokuset er øye-hånd koordinasjon og 

blyantgrep. Barna skal øve på å skrive navnet sitt, men ellers er det ingen formell opplæring i 

bokstaver og tall. Opplegget er en forberedelse til lese – og skriveopplæringen på skolen. Det 

handler om å bli kjent med bokstaver og tall.  

Det som tildeles størst fokus er sosial kompetanse. Det handler om å være en god venn, 

samarbeide, løse konflikter på en god måte, respektere og lytte til hverandre og inkludere 

hverandre i lek, være selvstendig og ta ansvar for egne ting og kunne ta imot en beskjed. 

Vårt mål er å skape en trygg og positiv overgang mellom barnehage, SFO og skole. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faardals.weebly.com%2Fhoslashytlesing.html&psig=AOvVaw1EQ6zU_EZUm_nTEFVF0Pwa&ust=1598544168248000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCdk6GfuesCFQAAAAAdAAAAABAD
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Pedagogisk dokumentasjon  

På avdelingen er vi opptatt av å gjøre det pedagogiske arbeidet synlig for barn og voksne. Det 

handler om å legge til rette for gode samtaler og refleksjon av de prosessene som barn og 

voksne er i. Våre pedagogiske arbeidsverktøy vil være bilder, tekst, video, samtaler fra 

samlingsstund og praksisfortellinger fra barnehagehverdagen. Sammen med barna velger vi et 

fokus som vi ser nærmere på.  

I slutten av hver måned vil dere få tilsendt et refleksjonsnotat, hvor dere kan lese om hvilket 

tema vi har dypdykket i.  

Viktig informasjon 

Måltider 

Frokost:  

Hvis barna skal spise frokost i barnehagen, må det tas med matpakke. Drikke får de her. 

Frokosten avsluttes kl. 08.30. så kom i god tid slik at barnet rekker å spise ferdig maten sin. 

Lunsj: 

Til lunsj serveres det varm mat alle dager unntatt onsdager som er turdag. Barna skal da ha 

med seg matpakke.  

Frukt: 

Fruktmåltid vil bestå av frukt i tillegg til brød/knekkebrød.  

Rundt måltidet vil vi legge vekt på det å sitte sammen, ha gode samtaler rundt bordet, vente 

på tur, smøre maten sin selv, sitte ved bordet til man er forsynt og ha ro rundt måltidet. Det 

skal være en god opplevelse, noe man gjør sammen i fellesskapet. 

Klær og utstyr 

Sørg for at barnet har hensiktsmessig klær og nødvendig utstyr. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.trysil.kommune.no%2Ftema%2Fbarn-og-unge%2Fbarnehage%2FNybergsund%2520stby%2520og%2520Sre%2520Trysil%2520barnehager%2520%2520dokument%2F%25C3%2598stby%2520barnehage%2520-%2520m%25C3%25A5nedsplan%2520april.pdf&psig=AOvVaw2EjZpXYBuM7oYHDlJZiZe-&ust=1598284316378000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCd7p7XsesCFQAAAAAdAAAAABAK
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Klær og utstyr tas med hjem hver fredag, da blir garderobeskapene vasket. 

 

Garderobegangen: Det bør alltid være to hele sett med skift i skapet (genser, t-skjorte, 

bukse/strømpebukse, sokker, truser/bokser og innesko/tøfler).  

 

Garderobekroken: Uteklær til all slags vær og temperatur og støvler. 

 

Knaggene ute: Dersom utetøyet er vått eller skittent henger vi det på knaggene på gjerdet ute 

ved hovedinngangen. Det er viktig å ta med vått tøy hjem til tørk og evt vask, da det ikke er 

tørkemuligheter i barnehagen. Sørg for at barna har med seg tørre klær til neste dag, slik at vi 

kan være ute. Det er også viktig at dere merker barnas tøy, da det ikke alltid er lett for oss å 

holde oversikt over hvem som eier hva. 

 

 

Når barnet levers i barnehagen  

 

På grunn av Covid -19 vil vi at barnet leveres i døra inn til avdelingen. Der vil personalet ta 

imot barnet før du/dere tar avskjed. Med hensyn til barnas sikkerhet er det viktig at dere 

informerer personalet om barnet blir hentet av andre enn foreldre/foresatte. Dette gjelder 

selvfølgelig også om barnet skal være med noen andre hjem. 

Husk å gi beskjed dersom barna er syke, skal ha ferie eller ikke kommer i barnehagen.  

Dersom barnet er friskt nok til å komme i barnehagen  

må det også kunne følge barnehagens  

dagsrytme (inne/ute/tur). 
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Når barnet hentes i barnehagen 

Barnet hentes av sine foreldre/foresatte dersom det ikke er gjort andre avtaler med oss. 

Når barnet hentes i barnehagen er det viktig å huske på: 

• At barna trenger hjelp til å holde garderoben sin i orden 

• Se etter om det trengs mer skiftetøy 

• Se etter om regntøy, støvler, utetøy, votter eller annet bør bli med hjem for tørk eller 

vask 

• At barna rydder etter seg, ved utelek rydder man like mange leker som man er år. (5 år 

= 5 leker) 

• Se etter om det er noen beskjeder på infotavla 

• Lukk porten! Ved henting har foreldre selv ansvar for sitt eget barn.  

 

Dersom barnet ikke er hentet og ute av døren innen stengetid kl. 17.00, blir det gitt et 

gebyr på 250,- for hver påbegynte halvtime. 

 

E-mail og tlf          

          

Storhjertene: 92154250 

Styrer: 95080053 

   storhjertene@gmail.com : Hit sendes spørsmål ang avdelingen.                   

hjertehagen@gmail.com: Hit sendes spørsmål direkte til styrer.  

Info 

På døra inn til avdelingen henger det en infotavle. Infotavlen vil bli brukt til å gi kort 

informasjon om barnas hverdag og praktisk informasjon.  

Hjertehagen barnehage har også en egen Facebook bruker og Instagram konto som dere kan 

følge. Brukernavnet til Instagram kontoen er Hjertehagenbarnehage. Her legger vi ut 

informasjon og bilder om hva vi gjør i barnehagehverdagen. I tillegg har vi en egen 

hjemmeside hvor dere kan lese om barnehagen og våre fokusområder. Hjemmesiden er 

Hjertehagenbarnehage.no.  

Foreldresamtaler 

Det vil bli lagt opp til foreldresamtaler i oktober/november og mars/april. Men ta gjerne 

kontakt dersom dere har behov for en samtale før eller etter de planlagte foreldresamtalene. 

Hvis vi ser at det kan være nødvendig med en samtale i tillegg til dette, vil vi ta kontakt for 

mailto:storhjertene@gmail.com
mailto:hjertehagen@gmail.com
http://pngimg.com/download/19973
http://pngimg.com/download/19973
http://pngimg.com/download/19973
http://pngimg.com/download/19973
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://pngimg.com/download/19973
http://pngimg.com/download/19973
http://pngimg.com/download/19973
http://pngimg.com/download/19973
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


12 
 

Hjertehagen barnehage                                       Randemfaret 15                                            Storhjertene@gmail.com 
                                

 

avtale. I tillegg vil vi også bruke bringe- og hentesituasjoner til å formidle erfaringer og 

opplevelser. Kom gjerne med egne tanker og spørsmål.  

 

Bursdager 

Vi feirer barnas bursdag i egen bursdagssamling før lunsj eller etter fruktmåltidet. Her vil 

bursdagsbarnet få ha på seg bursdagskappe, de får krone, vi sender opp raketter etter antall år 

og synger bursdagssangen. Det er bursdagsbarnet som er i fokus under denne samlingen.  

Barnet har ikke med noe til denne dagen. Vi serverer rosiner og popcorn i muffinsformer.  

I barnehage jobber vi mye med inkludering. Inkludering handler om at det enkelte barn 

opplever sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med jevnaldrende. Barn er opptatt av 

bursdager. Hvis dere inviterer til bursdag via barnehagen, er regelen slik at man inviterer de 

som er samme årskull som eget barn, alle jenter eller alle gutter eller hele 

avdelingen. Dette gjelder avdelingsvis. Personalet tar ikke ansvar for 

bursdagskort som blir delt ut.   

Sykdom 

Smittefaren er stor i 

barnehagen og barna må derfor holdes hjemme når de er syke. Blir barnet sykt i løpet av 

barnehagedagen, vil dere foreldre bli kontaktet av personalet, og vi blir enige om hva som er 

best for barnet. En grei regel er at barnet skal kunne følge de daglige aktivitetene som 

barnehagen har, og at foreldre og barnehage følger de råd som blir gitt fra Norsk 

folkehelseinstitutt. Ved oppkast og diaré skal barn holdes hjemme minst 48 timer etter siste 

diaré/oppkast. Det anbefales at barnet får en «frisk» dag hjemme etter feber.  

Ferievedtekter 

• Julen: Stengt 24.12 og 31.12. 

• Påskeferie: Onsdag før skjærtorsdag stenger vi klokken 12:00. 

• Sommerferie: åpent hele fellesferien 

 

Viktig! Barnet må ha minst fire uker ferie i løpet av et barnehageår. Minst tre uker skal være 

sammenhengende ferie. Den fjerde ferieuka kan deles opp. For at det skal regnes som ferie må barnet 

ha minst to dager fri etter hverandre. 

 

Samarbeidspartnere 

I barnehagen har vi tett samarbeid med PPT. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste skal bidra til at 

barn med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, 

arbeid og samfunnsliv. Etaten skal bidra til en tilpasset og inkluderende opplæring for barn 

med særskilte opplæringsbehov. 

http://www.allwhitebackground.com/popcorn.html
http://www.allwhitebackground.com/popcorn.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Årshjul Hjertehagen 2020-21 

Under følger et enkelt årshjul. Følg med på ukeplan for å se hvilke temaer og aktiviteter vi til 

enhver tid arbeider med.  

Måned Felles aktiviteter                                                    ,                                                                       Aktiviteter for storbarna 

August - Oppstart av barnehageåret.  

- Tilvenning nye barn.  

- Plandager 13 og 14 august.   

Tema: Hygiene og bakterier 

September - Tilvenning nye barn. 

- Onsdag 2.9.2020 

- Forestilling: «Fabelflaskeren».  

- «Brannvernuke» uke 38. 

- Foreldremøte torsdag 24. september kl. 17.30 – 18.30 

Tema: Tenner, bakterier og hygiene  

Oktober - Høstferie i uke 40.(28.09.20-02.10.20). Barnehagen holder åpent hele 

høstferien.  

- Vi markerer verdensdagen for psykiskhelse 9.10.20. Foresatte inviteres 

til høstsuppe ute ved grillhytten. Nærmere info kommer. 

- FN-dagen markeres 24 oktober, markeres i uke 43. 

- Tilbud om foreldresamtaler. 

- Plandag fredag 30.10.20  

Uke 40: Høsttema  

Uke 42 og 44: Tenner, bakterier og hygiene  

 

November  Uke 45 og 46: Meg selv og mine følelser 

Uke 47 og 48: Juleforberedelser  

Desember - Juleforberedelser. 

- Vi feirer Lucia fredag 11. desember (13.12.20. er en søndag). Foresatte 

inviteres til å delta, mer informasjon kommer. 

- Hjertehagen inviteres til juletrefest sammen med søndagsskolen i 

Filadelfiakirken 16 desember, klokkeslett kommer. 

- Juleferie: Stengt 24.12 og 31.12.  

Tema: Jul  

Januar  - Mandag 04.01.21. Plandag. Barnehagen er stengt.  Tema: Meg selv og mine følelser  

Februar  - Vi markerer samenes nasjonaldag fredag 5. februar.  

- Vinterferie uke 8 (22.02-26.02.).  

- Barnehagen holder åpent.  

- Vi feirer karneval, dato kommer.  

Tema: Meg selv og mine følelser 

Mars - Vi markerer kvinnedagen mandag 8. mars med foreldrekaffe.  

- Tilbud om foreldresamtaler. 

Tema: Vennskap  

April - Påskeferie: Onsdag før skjærtorsdag stenger bhg kl. 12.00. 

- Plandag 06. april, barnehagen er stengt.  

Tema: Vår og påske  

Mai  

 

- Dugnad i barnehagen tirsdag 11. mai. Vi deltar på «rusken-aksjonen» 

og rydder i barnehagen og i nærmiljøet.  

- Vi forbereder oss til 17.mai  

- Torsdag 13.mai. Kristihimmelfarts dag. Barnehagen er stengt.  

- Fredag 14.mai. Plandag. Barnehagen er stengt.  

- Norges nasjonaldag 17. mai, barnehagen er stengt.  

- Mandag 24. mai. 2. pinsedag. Barnehagen er stengt 

 

Tema: Vår og 17. Mai forberedelser 

Juni  - Sommerfest. Mer informasjon kommer.  Tema: Sommer  

Juli - Åpent hele fellesferien.   

August - Mandag 2. august barnehageåret starter  

NB!  

Endringer kan forekomme gjennom barnehageåret på de ulike temaene vi har satt opp. 


