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1. HVA ER EN ÅRSPLAN?  

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det: Årsplanen er et arbeidsredskap 

for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser.  

 

Denne Årsplanen er utarbeidet etter føringer i ny Rammeplan for barnehager, gjeldende f.om 

01.08.17. Planen skal gi foreldrene et godt innblikk i barnehagens arbeid, være et godt 

arbeidsredskap for personalet og dokumentere barnehagens valg og begrunnelser.  

 

Årsplanen er godkjent av SU, dato ……………….. 

2. BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENT  

Barnehageloven (2005) og Rammeplan for barnehagens innhold (2017) er viktige 

styringsorganer for barnehagens virksomhet. Stortinget har i barnehageloven (2005) fastsatt 

overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver.  

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas 

behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Lek, omsorg, læring og danning skal sees i sammenheng.  

Rammeplanen fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. 

Barnehageeieren og alle som arbeider i barnehagen, skal sammen bidra til å oppfylle målene 

og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og kompetanse (R17). For dere 

som ønsker å vite mer om rammeplanens innhold finnes det eksemplarer til utlån i 

barnehagen.  
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– Jeg ser deg 

– Jeg hører deg 

– Jeg er interessert i å høre hva du tenker og hva du 

sier 

– Jeg utforsker, deler tanker og ideer sammen med deg 

– Jeg tror du har noe å si meg 

– Jeg tror du ønsker å samarbeide 

– Jeg vil være oppriktig med deg 

– Jeg tror at det du sier og tenker er viktig og kan lære 

meg noe 

– Jeg vil hjelpe deg gjennom nødvendige konflikter 

 

3. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 

I Småtjern naturbarnehage jobber vi for at alle barn som går i barnehagen, får en god barndom 

preget av trivsel, vennskap, lek og læring. Barna skal i felleskapet utvikle et positivt forhold 

til seg selv og tro på egne evner. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å 

videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse.  

Menneskesynet vårt er bygget på verdier som er forankret i menneskerettighetene og er viktig 

for vår pedagogiske plattform.  Mennesket er unikt og har rett til å bli møtt som et subjekt.  

Alle har rett til egne tanker og følelser, og skal møtes med respekt og likeverd.  

Barndommen har en egenverdi i menneskets livsløp. Barn er kompetente og har rett til å bli 

sett, hørt og anerkjent. De har rett til å medvirke i sin egen hverdag. Det er i relasjon og 

samhandling med andre at vi utvikler vår egen forståelse av oss selv og vår identitet. Vi trives 

og utvikler oss best i likeverdige relasjoner.  
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4. BARNEHAGEN VÅR 

Småtjern Naturbarnehage AS er en en-avdelingsbarnehage som holder til på 

Grua i Lunner kommune. Barnehagen består av to bygg på til sammen ca. 

100 m2. I tillegg har vi flere hytter, noen gapahuker og en buss. Lokalene er 

godkjente for barnehagedrift.  

Vi har valgt å beskrive barnehagen som en ”naturbarnehage”. I dette ligger 

det at hovedtyngden av aktivitetene foregår i naturen. Valget er gjort fordi vi 

tror dette gir barna gode opplevelser og ferdigheter, samt ressurser som vil 

gjøre dem i stand til å møte fremtidens utfordringer.  

Gjennom å være i naturen møter barna motoriske utfordringer som gir de allsidige ferdigheter 

og ett bredt bevegelsesmønster. Naturen gir også opplevelse, gjennom årstider og klimatiske 

forhold, som gir variasjon i leken og gjør barna oppfinnsomme og kreative. Det åpne rom, 

som naturen er, gir også barna frihet til å variere leken og å velge ulike lekearenaer. 

Barnehagen ligger i skogen innenfor kommunens LNF- 

område (landbruk, natur og friluft). Vi har fått omdisponert 5 

mål av LNF-området til barnehagedrift. Hele området er 

beholdt som naturtomt. Det er kun gjort inngrep der hvor 

byggverkene står. Området er relativt bratt, med store 

variasjoner i terrenget. Det er gjerdet inn et område på ca. to 

mål. Dette er i hovedsak gjort for å holde beitende dyr unna 

sentrale spise og lekeområder. Barnas tilgjengelige 

lekeområder strekker seg ”langt” utenfor gjerdene. 

Lokalene er bygget for å passe inn i terrenget. De er bygget etter modell av samenes 

tradisjonelle byggverk, gammer. Det vil si at de er dekket med torv. Det er imidlertid brukt 

moderne materialer og gammene fremstår innvendig som vanlige ”hus”. Lokalene er godt 

isolert både med brannsikker isolasjon og torv. Varmekilden er i hovedsak vedfyring, men det 

er lagt inn strøm til lys, komfyr og kjøleskap. Vann henter vi ute i «pumpehuset» hvor vi har 

borevann, og vi har tilgang på både kaldt- og varmtvann. 

Toalettet er plassert i en egen gamme inne på området. Dette er av typen ”snurredass” som er 

et elektrisk biologisk hyttetoalett. 
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Barnehagen ligger solrikt til i sørhelling. Vi har utsikt over Muttatjern, og kan se videre 

sørover mot Romeriksåsen, ned til Piperen på Harestua. På vinteren er dette en av de mer 

snørike plassene i området. Det er meget gode turmuligheter både på merkede og umerkede 

stier, små skogsveier og oppkjørte skiløyper. 

 

4.1 BEMANNING 

Småtjern naturbarnehage har pr. i dag en noe større personaltetthet enn de kommunale 

barnehagene i Lunner. Personalet høsten 2018 ser ut som følger: 

100% Jørgen Kjørven (styrer) 

100% Janne Folland 

100% Thomas Nordseth Eriksen 

80% Monica Pettit-Magnussen 

40% Bjørn Berge 

40% Silje Anderberg Book 

20% Hawa Abdela Ferej 
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4.2 BARNEGRUPPA 

Småtjern Naturbarnehage er i utgangspunktet tilrettelagt for 24 barn fra tre år og oppover. 

Barn under tre år kan også få plass dersom personalet, i samråd med foreldrene, finner at det 

kan være et godt tilbud til barnet.  

 

 

4.3 KONTAKTINFORMASJON 
 

 

 

 

  
Kontor: 

Småtjern Naturbarnehage AS 

Kjørkevegen 41 

2730 Lunner 

Tlf: 92 41 01 89 

Besøk: 

Småtjern Naturbarnehage AS 

Muttavegen 8 

2742 Grua 

Tlf: 92 41 01 89 
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5.0 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE PRAKSIS  

5.1 OMSORG, LEK, DANNING. LÆRING OG PROGRESJON 

Lek, omsorg, læring, danning, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk skal sees i 

sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.   
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5.2 OMSORG   

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg både fysisk og psykisk. Omsorg er en 

forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. 

Omsorg er også og hjelpe barna til selvstendighet. Omsorg forutsetter gode relasjoner mellom 

personalet og barna. Barna må føle at de har tatt imot omsorg. Personalet skal imøtekomme 

barnas behov for omsorg med sensitivitet.  

Barn er også omsorgsgivere og må anerkjennes som dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I SMÅTJERN NATURBARNEHAGE:   

• Jobber vi for at alle barn opplever å bli sett, 

forstått, respektert og få den hjelp og støtte de 

har behov for.  

• Jobber vi med praksisfortellinger og 

observasjoner av hverandre der vi reflekterer 

sammen i barnehagen for sammen å utvikle god 

praksis og utvikle relasjonskompetansen vår. 

• Hjelper og støtter vi barnet mot å bli 

selvstendige. 
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5.3 LEK  

For barn er leken den viktigste delen i deres utvikling- og læringsprosess. Den stimulerer til 

kreativitet, og til å utvikle ideer, forståelse og språk. I lek med andre utvikles barnets sosiale 

ferdigheter. Grunnleggende samhandlings og kommunikasjonsmønstre trenes gjennom at 

barna må forholde seg til andre. Vennskapsforhold etableres og styrkes gjennom lek. Leken er 

også arena hvor barna bearbeider inntrykk og følelser. Den sosiale rolleleken gjenspeiler ofte 

barnas ”virkelige” liv. Opplevelser og erfaringer lekes om og om igjen. Dette hjelper barnet til 

å bearbeide og kanskje forstå situasjoner og hendelser fra barnets hverdag. 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek og personalet skal være bevisst på egen rolle og 

deltakelse i barns lek. Lek er barns væremåte og lekens egenverdi skal anerkjennes i 

barnehagen. I barnehagen skal alle barn «oppleve glede, humor, spenning, og engasjement 

gjennom lek- alene og sammen med andre.»  

 

 

  

I SMÅTJERN NATURBARNEHAGE: 

• Observerer analyserer, støtter og deltar vi i 

leken og beriker leken på barnas premisser.  

• Er vi bevisste og vurderer hele tiden vår 

egen rolle og deltakelse i barnas lek. 

• Har lek en sentral plass i barnehagen.  
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5.4 DANNING  

Barnehagen skal fremme danning. Danningsprosessen handler om å tilegne seg verdier, 

normer, tanker og handlingsmåter som er viktige for å kunne delta i «felleskapet.»  Danning 

skal sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte 

sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne. En viktig del av 

danningsprosessen er å støtte barna i utviklingen av god selvfølelse.  

 

 

  

  

I SMÅTJERN NATURBARNEHAGE:           

• Jobber personalet med å få en felles forståelse av 

begrepet danning. Refleksjoner over begrepet 

knyttet opp mot barnehagens praksis og diskuteres 

i personalgruppa. 

• Jobber vi med at alle barn utvikler gode relasjoner 

til barn og voksne i barnehagen.  

• Jobber vi for at barna utvikler en god selvfølelse.  
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5.5 LÆRING  

Barnehagens pedagogiske praksis skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, 

danning, lek, læring, språk og sosial kompetanse henger sammen. Barn lærer gjennom lek og 

samspill med andre. Barnehagen skal tilby rike og varierte opplevelser og erfaringer og gi rom 

for undring, utforsking og nysgjerrighet. Barnet skal møte utfordringer tilpasset sitt 

utviklingsnivå, både i formelle aktiviteter og i spontane sammenhenger i hverdagen. Gjennom 

et helhetlig syn på læring ser man på alle hverdagssituasjoner som utgangspunkt for læring.  

  

  

I SMÅTJERN NATURBARNEHAGE:  

• Støtter vi barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, 

læringslyst og hjelper de til å få tiltro til egne evner.  

• Er vi opptatt av å observere barnas interesser og 

engasjement og legge til rette for læring i ulike situasjoner 

og aktiviteter for både enkeltbarnet og for barnegruppa.  

• Skal barnehagehverdagen inneholde aktiviteter og 

opplevelser som skal gi barna kjennskap og kunnskap 

innenfor fagområdene.  

• Er vi opptatt av at læring innebærer å endre tanker, følelser 

og måter å samhandle med andre på.   
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5.5.1 LÆRINGSMODELLEN VÅR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1.2 KORTE TANKER OM LÆRING 

Erkjennende læring bygger på en tanke om at barn skal være aktive i egen læring. Gjennom 

deltakelse, utforskning, samtale og refleksjon skal barn lære å lære. Modellen er et forsøk på å 

forenkle ideene om læringsprosessen, slik at denne kan fungere som et verktøy i utforming, 

gjennomføring og evaluering av de ulike aktivitetene. En litt mer omfattende modell kan også 

vise hvordan læring foregår i sosiale sammenhenger. 

Møte: En situasjon, aktivitet, et fenomen eller et annet menneske vekker et behov hos barnet 

for å handle. Barnet relaterer seg til fenomenet (en følelsesmessig tilknytning). Det utløser et 

driv. Hvis barnet får tid, rom og verktøy så vil barnet handle. Alle handlinger gir erfaringer. 

Erfaringer: Barn gjentar ofte sine handlinger for å bekrefte/ avkrefte de erfaringene barnet har. 

Når barnet har fått tilstrekkelig med erfaringer som bekrefter hverandre kan det etter hvert 

oppnå erkjennelse. Erkjennelse er en type (fullsanneslig) forståelse. Noe av erkjennelsen kan 

muligens forklares, mens noe vil ikke være mulig å forklare (hvordan få seg venner, løpe på 

sti, klatre i trær o.l.) 

For at barna skal oppleve progresjon (i læring) må vi bygge på tidligere erkjennelser og 

erfaringer.   

 

Driv 
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5.5.2 PROSJEKTBASERT LÆRING 

Vi ønsker å arbeide prosjektbasert. Vi tror at barn lærer best når de har en interesse for temaet. 

Det betyr at ting og opplevelser som har vakt barnas interesse vil være et naturlig 

utgangspunkt for videre prosjektarbeid. Vi tror at målrettet ”undervisning” skal settes inn på 

de områdene der kunnskapen og interessen er størst. Ved å bygge videre på det barna er 

opptatt av ønsker vi å stimulere barnas læringslyst, og evne til å tilegne seg kunnskap. Vi tror 

dette fører til større læringsglede, og et ønske om å forstå eller løse evt. problemer. 

Prosjektene er ikke ment å favne alle. Barna kan selv velge om de vil være med eller ikke. Vi 

tror det gir muligheter for å bygge større og mer innholdsrike læringssituasjoner, enn om 

prosjektene skulle være for alle. Det som blir viktig i den sammenhengen er at alle barna 

opplever at deres interesser er ivaretatt gjennom større prosjekter i løpet av barnehageåret.  

For at vi skal kunne bygge prosjekter som inneholder elementer fra de forskjellige 

fagområdene i rammeplanen har vi lagt vekt på å ha et allsidig personale med varierte 

interesser. Personalet skal være faglig sterke og ha evne til å se hva som fenger det enkelte 

barn. Det kan være perioder der det ikke utpeker seg interesseområder eller aktiviteter som 

egner seg til å bygge prosjekter rundt. Da er det viktig å ha et personale som ”gjør noe”. Vi 

ønsker å ha et aktivt personale som gjør sine aktiviteter tilgjengelige for barna. På den måten 

kan vi være med å utvide barnas interessefelt.  

Prosjektene og aktivitetene varer så lenge personalet opplever at barna har glede og 

læringsutbytte av det. Dette fører til at enkelte aktiviteter varer en liten time, mens andre 

prosjekter kan vare et helt år, og i noen tilfeller enda lenger. 
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5.6 PROGRESJON   

Med begrepet progresjon menes fremgang, læring og utvikling. Alle barn skal oppleve en 

progresjon i barnehagens innhold. Det skal være forskjell på aktiviteter, pedagogisk innhold, 

arbeidsmåter og fysisk materiell som vi tilbyr utfra individuelt behov og alder.  

Refleksjoner rundt pedagogisk dokumentasjon skaper nye erkjennelser, tolkninger eller spor 

som bidrar til at personalet tar valg på vegne av eller sammen med barna. Dette skjer i 

kontinuerlige prosesser der progresjon skapes i fellesskap.  

Det er viktig at vi gir barna en balanse mellom det å oppleve mestring og å kunne strekke seg 

etter nye mål. Dette gir barna mulighet til å lære nye ting og få en god selvfølelse ved å 

mestre nye oppgaver.   

I SMÅTJERN NATURBARNEHAGE:  

• Utvider vi, bygger videre på og følger opp barnas interesser. Både 

enkelt barn og som gruppe. 

• For at barna skal oppleve progresjon i vår barnehage jobber vi med 

pedagogisk dokumentasjon. Det skal være praksisfortellinger fra 

barn eller personalet eller dokumentasjon, som bilder tegninger 

osv.., som brukes som utgangspunkt for å utvikle 

aktiviteter/prosjekter eller lekemiljø.  

• Vi vil lære barna til å sette ord på tanker, ønsker og følelser 

• Vi vil jobbe med selvstendighetstrening 

• Støtte barna i å mestre nye ting og situasjoner og være 

tilgjengelige, slik at de tør utvikle seg 

• Legge til rette for prosjektarbeid ut fra interesser 

• Vi skal gi rom for utforskning og filosofiske tanker 
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5.7 SOSIAL TRENING OG KONFLIKTHÅNDTERING  

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved 

samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 

utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. 

 

  

I SMÅTJERN NATURBARNEHAGE: 

• Legger vi stor vekt på konflikthåndtering. Gjennom aktiv 

”bruk” av konflikter ønsker vi å støtte utviklingen av 

barnas sosiale evner. 

• Bruker vi tid og hører på barna 

• Går den voksne inn i konflikten som veileder, og hjelper 

barna til å finne løsningen selv. 

• Hjelper vi barna til å sette seg inn i motpartenes situasjon.  
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5.8 FILOSOFI 

Vi er opptatt av å ta vare på barns undring og nysgjerrighet. Og hverdagen vår preges av mye 

undring og filosofi. Gjennom filosofiske samtaler med barna, legger vi opp til at de får bevare 

sine syn på verden samtidig som de møter andre barns tanker og meninger.  

Veileders (den voksens) rolle er å lede samtalen uten å styre. Gjennom samtalen lærer barna 

seg til å lytte til hverandre og akseptere det de andre sier. De lærer seg også til at man kan 

være uenig uten at det er problematisk. Videre lærer de seg å argumentere og fremme sitt syn, 

samt bygge argumentasjon på det de andre barna sier. 
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6. FAGOMRÅDER  

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, 

og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. 

De syv fagområdene er: 

1. Kommunikasjon, språk og 

kultur 

2. Kropp, bevegelse, mat og helse 

3. Kunst, kultur og kreativitet 

4. Natur, miljø og teknikk 

5. Antall, rom og form 

6. Etikk, religion og filosofi 

7. Nærmiljø og samfunn   

 

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Disse fagområdene vil sjelden opptre isolert, og 

som oftest tverrfaglig gjennom aktiviteter, samlinger og samtaler med barna.  At barn får rike, 

felles opplevelser og kunnskaper på mange områder er også en forutsetning for leken og et 

godt samspill mellom barna.   

Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens 

sammensetning og øvrige forutsetninger. For en videre forståelse av fagområdene henvises 

det til Rammeplan for barnehager der du kan lese om ytterligere mål og metoder. 
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7. VURDERING  

Barnehagens dokumentasjon er grunnlaget for refleksjon og læring. Den skal brukes som en 

metode for å få fram ulike oppfatninger og åpne for kritisk og reflekterende praksis. 

Dokumentasjon skal hjelpe personalet til å se hva barna er opptatt av, og brukes sammen med 

barna.   

Vurdering er refleksjon og utforskning som skal hjelpe oss til ny kunnskap. All vurdering skal 

bidra til å styrke og øke barnegruppas og det enkelte barns trivsel og utvikling.   

  

I SMÅTJERN NATURBARNEHAGE:   

• Reflekterer vi rundt barnas innspill og aktiviteter som 

grunnlag for videre planlegging av barnehagehverdagene.  

• Dokumentasjonen synliggjøres i barnehagen, gjennom 

tekst og bilder og gjennom ulike praksisfortellinger.   

• Evaluering skjer også gjennom foreldresamtaler og daglige 

tilbakemeldinger fra foreldrene, samt ulike 

brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser 

 



Side 20 av 24 
 

8. BARNS MEDVIRKNING  
Medvirkning handler om å bli spurt, bli lyttet til og akseptert som kompetent. Barna skal få 

mulighet til å medvirke i fellesskapet og uttrykke sine synspunkter. Barna skal erfare at deres 

stemme blir tatt på alvor og ha innflytelse på sin egen hverdag i barnehagen.   

Personalet må være bevisst i alle situasjoner sammen med barna og gi hvert enkelt barn 

følelsen av å bli sett, hørt og verdsatt.   

 

  

I SMÅTJERN NATURBARNEHAGE:                

• Er vi opptatt av hvordan vi som ansatte ser barna, snakker 

med barna og tar hensyn til det barna formidler. Vi mener at 

for at barna skal kunne ha innflytelse og medvirkning på sin 

egen hverdag så må personalet ha en anerkjennende 

væremåte ovenfor barna, dette krever tilstedeværelse og 

sensitivitet (Å la barn medvirke krever kunnskap, ydmykhet 

og nærvær fra de voksnes side …)  

• Når vi lykkes med å la barna medvirke i barnehagehverdagen 

har vi mange muligheter for kreative, nyvinnende, 

annerledes og spennende løsninger. 
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9. FORELDRENES MEDVIRKNING  

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. Barnehageloven 

(2005) §1. Foreldremedvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldresamarbeidet skal skje 

både på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom 

foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 

Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av 

tilbudet. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og 

utvikling.  

 

 

 

I SMÅTJERN NATURBARNEHAGE JOBBER VI FOR:   

• At samarbeidet skal preges av gjensidig respekt og forståelse   

• At foreldrene engasjerer seg i barnas læring og barnehagens indre 

liv   

• Å møte foreldrene der de er, med respekt og tillit   

• Å skape trygghet – avklare forventninger (fra begge sider)   

• Å være åpne og lyttende til foreldrenes innspill   

• Å jobbe aktivt for å engasjere foreldrene i barnehagens drift   

• Å gi god og tilstrekkelig informasjon 
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10. OVERGANGER  

Barnehagen skal ivareta barnets behov for trygghet og tilknytning i oppstart og overganger. 

Dette skal skje i nært samarbeid med foreldrene.  

  

I SMÅTJERN NATURBARNEHAGE:  

Å starte i barnehagen:  

• Nye barn og foreldre inviteres på besøk i barnehagen 

• Individuell tilrettelagt tilvenning  

Overgang fra barnehage til skole:  

• Vi jobber gjennom året å hjelpe barna til å bli selvstendige, 

som for eksempel å kunne kle på selv, knyte skolisser, smøre 

mat og gå på do selv. 

• Førskolebarna drar på besøk til skolen de skal begynne på 

sammen med barnehagen. Da avtaler vi et besøk med de 

enkelte skolene og drar for å se oss om, være med i et friminutt 

og bli litt kjent. Disse besøkene er med på å trygge barnet i den 

store overgangen det skal gjennom fra barnehagen til skolen.   

• Rett før sommerferien har vi overføringsmøter med skolene, 

der kan vi formidle informasjonen foreldre ønsker at skolen 

skal vite om 
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11 REALFAGSSATSING I LUNNER KOMMUNE 

Lunner kommune er en realfagskommune. Det betyr at skoler og barnehager i kommunen 

arbeider med å videreutvikle barn og elevers kunnskap om kompetanse innenfor realfagene. 

Gjennom året er det flere samlinger mellom barnehager og skoler. Småtjern Naturbarnehage 

er så heldig å få være med i dette prosjektet. 
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12. OVERSIKT OVER FRI- OG FERIEDAGER 
• 01.08.2018 – Oppstart nytt barnehageår. 

• 21.12.2018 – Siste dag før juleferie 

• 02.01.2019 – Første dag etter juleferie 

• 12.04.2019 – Siste dag før påskeferie 

• 23.04.2019 – Første dag etter påskeferie 

• 01.05.2019 – Barnehagen stengt (Arbeidernes internasjonale kampdag) 

• 17.05.2019 – Barnehagen stengt (Grunnlovsdagen) 

• 30.05.2019 – Barnehagen stengt (Kristi himmelfartsdag) 

• 10.06.2019 – Barnehagen stengt (Andre pinsedag) 

• 28.06.2019 – Siste dag før sommerferie 

• Juli – Barnehagen stengt 

Vi har 4 planleggingsdager i året. Se vedtekter for mer informasjon. 

Vi har også noen ganger i tidligere barnehageår hatt en foreldrestyrt dag, slik at hele 

personalet har kunnet reise samlet på kurs/konferanse. Dette kan være en av 

planleggingsdagene våre. 

 


