
Mandag: Tema/leikegrupper

Tirsdag: Språkgrupper

Onsdag: Musikk

Torsdag: Turdag

Fredag: Varmmat

Vi deler oss ofte inn i grupper gjennom 
dagen.

UKAS STRUKTUR

Mus: 
Mathilde, Henry, Emil

Hare: 
Sondre, Marte Karoline, Marie

Rev: 
Mathias, Sarah, Sofia

Bjørn: 
Alf Olav, Tiril, Leon, Alvilde

BARNEGRUPPENE

Styrer: 
Unni M. Skjemstad, 
tlf.: 908 73 209
Ped. leder: 
Charlotte Thue Andersen, 
tlf.: 905 93 736
Pedagog 2:
Mayvelin Solheim 
Assistent:
Anne Grethe Hæhre
Assistent 2:
Sara M. Hansson
Rengjøring:
Oda Kristine Høston
Vikarer:
Lise, Vanessa, Feriza, Mona
Rengjøringsvikar: 
Emilie
Handleansvarlig: 
Heidi

DE ANSATTE

Styreleder: 
Preben Tranby, 
tlf.: 932 44 276
Nestleder:  
Hallgeir Vaa, 
tlf.: 916 68 322
Styremedlem: 
Trine Støkket Bjertnæs, 
tlf.: 913 89 114

STYRET

SNARUM 
BARNEHAGE

www.snarumbarnehage.no 

ÅRSPLAN DEL 2 - 2019/2020
I Snarum barnehage har vi 

trygge og glade barn som trives!

Motto: 
«Hånd i hånd»

Verdigrunnlag: 
Trygghet, omsorg, 

respekt og 
anerkjennelse

HÅND I HÅND



Vi skal gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd 
med barnehageloven og rammeplanen.

Barnehagen skal utarbeide planer for 
kortere og lengre tidsrom og for ulike 
barnegrupper etter behov. 

Vi gjør dette slik:
Årsplan del 1 er en langsiktig plan som 
forteller om hvordan barnehagen er 
bygget opp, vårt verdigrunnlag og hvordan 
barnehagen arbeider med bla. omsorg, lek, 
danning og læring. Hvordan vi jobber med 
fagområder, skoleklare barn og kvalitet.

Årsplan del 2 sier noe om innhold og fokus 
det kommende året med de ressursene og 
rammene som er. 

Månedsplaner utfyller årsplan del 2 og 
gir mer detaljert informasjon om arbeidet 
vårt gjennom året. Her blir mål og aktivi-
teter vurdert, planlagt og begrunnet, slik at 
det blir synlig hva barna opplever, gjør og 
lærer.

Månedsplanene tar utgangspunkt i  
refleksjon og kunnskap, foreldres innspill, 
barns medvirkning, progresjonsplan og 
andre rammeverk.

Vi knytter det pedagogiske arbeidet 
til årets gang og endringene i naturen.

VÅR PEDAGOGISKE VIRKSOMHET
Å KLATRE TIL NYE HØYDER!

I leken
Vi voksne skal inspirere barna gjennom 
hele dagen og legge til rette for at barna 
skal leke og undre seg mest mulig. Lek er 
vennskap, glede og læring.

Psykisk 
For å kunne klatre på sin egen selvtillitsska-
la og kjenne at de mestrer livet trenger bar-
na en trygg base. Vi voksne skal være den 
basen. Vi skal også gi barna verktøy, tid og 
rom for å skape og bevare gode relasjoner 
til alle rundt seg og bevissthet til sine egne 
grenser. 

Fysisk
Barna skal få klatre i klatrestativ og bruke 
naturen og kjenne på gleden ved å mestre 
utfordringer. Hvert barn får muligheten til å 
finne sin egen vei med støtte og oppmun-
tring fra oss voksne.

Vi ansatte får bruke våre egeninteresser og 
egenskaper i vår jobb. Det skaper helhjerta 
engasjement som smitter over på barna. Vi 
brenner for å formidle vår kunnskap, for å få 
barna til å strekke seg oppover. 

Vi er mange voksne på jobb og vi vet hva 
som engasjerer hvert enkelt barn. Vi griper 
fatt i barnas egne interesser og opplevelser 
og bygger hverdagen på deres premisser.

FOKUSET VÅRT DETTE ÅRET:
1. og 2. august Planleggingsdag

3. september  Foreldremøte

September  Dugnad

24. oktober  Foreldrekaffe

12. desember Luciafest

Desember   Besøk av kateket

19. desember Julelunsj

1. og 2. januar Planleggingsdag

6. februar  Samefolkets dag

18. februar  Karneval

Uke 11 og 23  Foreldresamtaler

24. mars  Årsmøte/ 
   Foreldremøte

31. mars  Påskefrokost

April   Besøk av kateket

Uke 17   Vaske dugnad 

Mai   Tur til  
   Bjørneparken

15. mai  17. mai-feiring 
   (ikke på selve dagen)

Mai/Juni  Naf-banen 
   for bjørner

Juni   Sommeravslutning

FASTE TRADISJONER


