
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Mini 17.mai» fredag 15.mai 
Foreldresamtaler 
Skolebesøk 
Ekstra fokus på fagområdet: 
Nærmiljø og samfunn     

Planleggingsdag fredag 22.mai 

Sommerfest: for hele 
familien 
Ekstra fokus på fagområdet: 
nærmiljø og samfunn 
   

Tema: Advent og jul 
Nissefest: onsdag 4.desember 
Lucia: fredag 13.desember 
Stallsamling: mandag 16.desember 
Julespill for store avdelinger: tirsdag 17.desember 
Stengt i barnehagen: julaften, 1.og 2.juledag, 
nyttårsaften og 1.nyttårsdag. 
Ekstra fokus på fagområdet: Etikk, religion og filosofi 

 

      
      
      

Tema: Tilvenning 
Oppstartsamtaler 
Foreldremøte tirsdag 17.sept. 
 
Ekstra fokus på fagområdet: 
Kropp, bevegelse, mat og helse 
 

 Tema: Tilvenning 
Planleggingsdag fredag 
16.august 
 
Ekstra fokus på fagområdet: 
Kropp, bevegelse, mat og helse 

 

Årshjul  

Vasshus     

gardsbarnehage 

2019/2020 
Satsingsområde: 

Livet på gården 

Planleggingsdag fredag 17.januar 
 
Ekstra fokus på fagområdet:  
Kommunikasjon, språk og tekst 

    

Tema: Påske 
Påskevandring torsdag 2.april (for barna i 

barnehagen) 
Ekstra fokus på fagområdet: 
Etikk, religion og filosofi 
Planleggingsdag tirsdag 14.april 

 

Planleggingsdag fredag 15.november 
 
Ekstra fokus på fagområdet: 
Kunst, kultur og kreativitet 
 

Sommerferie 
Barnehagen er 
stengt en måned  

Tema: Takknemlighetsuke 
Oppstartsamtaler  
 
Ekstra fokus på fagområdet: 
Kunst, kultur og kreativitet 

Foreldresamtaler 
 
Ekstra fokus på fagområdet: 
Antall, rom og form 
Karneval 

    
 

Tema: Påske 
Påskekos for foreldre/søsken: 
-for de store avdelinger: torsdag 26.mars 
-for småbarnsavdeling: Mandag 30.mars 
Foreldresamtaler 
Ekstra fokus på fagområdet: 
Natur, miljø og teknologi 

       
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God nok omsorg: 
ingen mennesker kan gi et barn 
helt perfekt omsorg, men den 
skal være god nok! Flere 
positive enn negative 
opplevelser. 

 
 

Gi beskjed til personalet når du henter 
barnet ditt! 

Mobilnummer Noas ark: 948 04 501 
Mobilnummer Drømmehagen: 903 67 405 
 
Styrer: 51423978/907 00 153 
www.vasshusgardsbarnehage.no 
 

Trygge foreldre 
skaper trygge 
barn! 
Dersom dere 
utstråler at «dette 
går bra» smitter 
det over på barna 

Kort oppsummert fra foreldremøtet høsten 2019     
(Noas ark og Drømmehagen) 

Ring/send sms dersom barnet er syk eller 
har fri innen kl.09. 
Gi beskjed dersom det er noen andre som 
henter barnet. 

Vognene er 
foreldrenes 

ansvar. 
Legg oppi pose 
om morgenen 
og ta den ut 

når dere 
henter. Sjekk 

myggnetting og 
sele. 

Erfaringssekken: 

 
 Blomst- unik 

 Hjertebriller – kjærlighet 

 Kikkert – anerkjennelse 

 Bibel – gode verdier 

 Nøkkel – vennskap 

 Klokke – tid til barna 

 Plaster – omsorg 

 Forstørrelsesglass – undring 

 Dyr – livet på gården 

Tunet: 
Ute på tunet vårt har vi 
geiter, griser, kaniner, høner, 
minihester og en ponni. 
 

Følg alltid med på 

månedsbrevet - 

ligger på nettsidene 

 

Bygg relasjon 
Barn er en gave fra Herren (Salme 127:3) 

 

Du er så viktig for dine barn. Og du har stor påvirkningskraft! Hvordan 

du oppdrar og lærer dem å møte ulike situasjoner hjemme, vil være med 

å forme dine barn og deres fremtid. 

Vi i barnehagen ønsker å være «en god nummer to», og vi heier på dere 

som foreldre og familie!  

  

Fyll på kjærlighetstanken – Finn språket ditt barn trenger for å kjenne 

seg elsket. Tid, anerkjennende ord, tjenester, gaver eller fysisk kontakt.  

Gi barnet konsentrert oppmerksomhet.  

Snakk sammen og bli bevisst på skjermtid.  

Når vi feiler: Be om tilgivelse! Vi er rollemodeller. Det viktigste er 

ikke at vi skal gjøre alt rett, men at vi reparerer og gjenoppretter 

”hjertekontakten” igjen, de gangene vi gjør feil.  

 

Ledertrøyen:  
(fra boken ”Det varme blikket”) 

 

Vi voksne må ta ledelsen i vår relasjon til 

barna. De er avhengige av at vi bærer og tar 

dette ansvaret.  Men hva innebærer det 

egentlig å ta på ledertrøyen? 

Målet er å finne balansen mellom å være 

varm/kjærlig og å være 

grensesettende/tydelig. (Autoritativ) 

 

Varme – Kjærlighet, omsorg, tilstede, slik at 

barna kjenner seg elsket og verdsatt.   

Tydelige krav og grenser- Også kjærlighet og 

omsorg, gi rammer og forventninger som 

skaper trygghet og forutsigbarhet.  

Altså: Voksne som er en bevisst leder i 

familien. Mor og far er et team! 

 

Bli bevisst hva som trigger og får oss til å gå 

over i autoritær eller ettergivende. Hva trenger 

jeg da? Hva vil jeg gjøre neste gang? 

 

SU (samarbeidsutvalget) 

Noas ark - Tone Runhild Skadsem (915 50 159) 

Vara: Anne Emilie Fosse (975 44 739) 

Drømmehagen- Camilla Overgaard (970 35 361) 

Vara: Marianne Vestbø (472 42 749) 
 

 

Fotografen 

kommer: 

16.okt. kl 

09:00. 

Årsplanen, informasjon om sykdom, årshjul 

og mye mer finner dere på nettsiden 

Dere finner oss også på facebook  

Husk å merke ALT med navn  

   ”Være sammen” 

 varm og grensesettende (Autoritativ) 

voksen  

                                   
les mer på nettsiden vår 

 

 

http://www.vasshusgardsbarnehage.no/

