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 ANDEDAMMEN  
 

  
484 92 227 

 

 

 
 

Velkommen til et nytt barnehageår. 

 

Andedammen har utarbeidet et årshjul som gir en oversikt over planlagte aktiviteter for 

kommende barnehageår. Årshjulet er også et utgangspunkt for dere foreldre til å kunne påvirke 

innholdet i barnehagen og til å komme med innspill. 

 

TRYGGHET, OMSORG, TRIVSEL, SOSIALT SAMSPILL OG UTFORDRINGER FOR ALLE er 

rettesnor for arbeidet vårt og ligger til grunn for all planlegging.  

 

Vårt hovedfokus er SPRÅK,BØKER og LEK.  

Månedsbrev/informasjon fra Andedammen kommer på mail eller blir lagt ut på ebarnehage.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Gunn, Karianne og Anne-Sofie 
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BARNEGRUPPEN 

Alexander Ferdinand Lara Lea Markus Tiril 

 

PERSONALET PÅ ANDEDAMMEN  

Anne-Sofie Markhus Paulsen (mobil +47 951 64 972):  

 Pedagogisk leder  

 Utdannet ved Høgskulen Stord/Haugesund , Pedagogisk grunnfag fra NLA.  

 Har arbeidet i Grønskjeret Barnehage siden 1996; 4 år som pedagogisk leder på Lerkestuen, 1 

års styrervikariat, har vært på Andedammen siden 2002. 

 Anne-Sofie har fri annenhver onsdag (oddetallsuker), Gunn er på Andedammen denne dagen. 

 

Karianne Ahmer Apesland (mobil +47 404 94 203): 

 Assistent 

 Har arbeidet på Humlesvingen og Ekornhulen siden 2009, og på Andedammen siden høsten 

2020. 

. 

Gunn Birkevold Kleppe (mobil +47 993 70 585): 

 Assistent 

 Har 30% stilling og har arbeidet som assistent/vikar i Grønskjeret barnehage i flere år.  

MØTER  

Anne-Sofie er på pedagogisk-ledermøte tirsdager kl. 9.15 – 10.00.   

Karianne og Anne-Sofie har avdelingsmøte en dag i uken, ca. 45 min. Ørjan (styrer) hjelper oss 

med passing. 

ARBEIDSTIDER:  

Tidligvakt kl.7.30 - 15.30 

Seinvakt kl.8.30 - 16.30                                                                                                  

DAGSRYTME OG RUTINER                             

Rutine i hverdagen er viktig for små barn og er en av de viktigste læringsaktivitetene vi har på 

liten avdeling. Rutine er med på å skape en fast ramme rundt dagen og hjelper barna til å føle seg 

trygge. På Andedammen skjer ting omtrent på samme måte og i noenlunde samme rekkefølge hver 

dag. Vi griper fatt i rutine-situasjonene, for her ligger et hav av muligheter til glede og moro, 

samtale og lek. Konflikter blir vi likevel ikke spart for, - men det er også en del av livet og vi løser 

de så godt vi kan. 

ANDEDAMMEN SIN DAGSRYTME  

 

KL. 7.00  BARNEHAGEN ÅPNER (Felles på Humlesvingen fram til 7.30) 

KL. 7.30  ANDEDAMMEN ÅPNER 

KL. 8.30  FROKOST  

KL. 8.55  SAMLINGSTUND  

KL. 9.30   AKTIVITETER, TURER, GRUPPER         

LEK UTE/INNE (vi prøver vi å komme oss ut hver dag før lunsj) 

KL. 11.00 (CA) LUNSJ 

KL. 11.30 (CA) SOVE OG HVILE STUND 

   LESE-OG LEKESTUND FOR DE SOM IKKE SOVER  

KL. 14.00 (CA) FRUKT /YOGHURT/KNEKKEBRØD ELLER SKIVE 

   LEK UTE ELLER INNE FREM TIL HENTING/STENGETID 

KL. 16.30  BARNEHAGEN STENGER 
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GENERELL UKEPLAN  

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Vi ønsker å følge 

planen hver uke, 

men vil likevel 

være fleksible i 

forhold til 

fastlagte 

aktiviteter. Barnas 

dagsform og vær 

er med på å 

bestemme. 

 

Aktiviteten blir 

enten gjort før 

lunsj eller etter 

sovetiden. 

 

Innenfor de 

rammer vi har 

satt, er det rom 

for mye frilek. 

 

Vi har et mål om å 

komme oss ut hver 

dag. Frisk luft er 

sunt året rundt! 

 

Varm mat 

serveres en dag i 

uken, men ingen 

fast dag. 

 

Samlingsstund: 

SPRÅKstimulering,  

bøker og leseglede 

 

LEK 

 

TUR I 

NÆRMILJØET 
 

Vi utforsker nærmiljøet  

 

Vi tar med vogner.  Barna  

bytter på å gå/sitte i 

vogn. 

 

Er det bra vær, spiser vi 

kanskje lunsjen vår ute. 

 

 

 

 

 
Samlingsstund: 

SPRÅKstimulering, 

bøker og leseglede 

 
LEK 

 

 MUSIKK 

«MINI – KOR»  

(Vi pleier å være 

sammen med de yngste 

fra Krabbeskjulet,men 

så lenge det er 

pandemi er vi for oss 

selv)   

 
 

 Sang 

 drama 

 eventyr og fortellinger 

 ”Kims lek” 

 lek med instrumenter 

 lekestund  

 

 

Samlingsstund: 

SPRÅKkstimulering, 

bøker og leseglede 

 
LEK 

 

FORMINGS 

AKTIVITET/ 

LEK UTE 

 
Enkle 

formingsaktiviteter,  

der prosessen er 

viktigst og ikke 

produktet. 

 

 Male 

 Tegne 

 Trolldeig 

 Ull 

 Lime 

 

 

 

Samlingsstund: 

SPRÅKstimulering, 

bøker og leseglede 

 

LEK 

 

TUR I 

NÆRMILJØET 

 
Vi utforsker nærmiljøet  

 

 

Vi tar med vogner. 

Barna bytter på å 

gå/sitte i vogn. 

 

Er det bra vær, spiser 

vi kanskje lunsjen vår 

ute. 

 

 
 

 

Samlingsstund: 

SPRÅKstimulering, 

bøker og leseglede 

 

LEK 

 

LEK UTE I 

BARNEHAGE 

OMRÅDET 
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ÅRSHJUL 2020-2021  

 

MÅNED TEMA MÅL VIKTIGE DATOER  

AUGUST TILVENNING 

 

LEK 

 

SPRÅK OG BØKER 

 

 

 

 Barn og voksne skal 

lære hverandre å 

kjenne og bli trygge på 

hverandre 

 Gi omsorg og skape 

trygghet 

 Innarbeide faste 

rutiner  

 Legge til rette og 

stimulere til lek 

inne/ute 

 Bruke språket aktivt i 

lek og samspill 

 

 

Hipp, hipp hurra for 

Markus og Lea som  

fyller 1 år! 

SEPTEMBER   

 

OKTOBER 

 

LEK 

 

 

 

SPRÅK OG BØKER 

 

 

 

REN HÅND-AKSJON 

 

 

 

HØST 

         
           

 Legge til rette og 

stimulere til lek 

inne/ute 

 Bruke språket aktivt i 

lek og samspill 

 Ha fokus på 

høytlesning, fortelling, 

sang og samtale 

 Vi vasker hendene på 

badet før hvert måltid 

og øver på å vente på 

tur 

 Bli glad i å være ute 

 Gå turer i skogen og 

nærmiljøet  

 Bli kjent med ulike 

naturmateriale som 

kongler, blader, pinner 

 

 

Hipp,hipp hurra for 

Alexander og Lara  

som fyller  

1 år! 

 

 7/9: PLANL.DAG 

 

 9/10: PLAN.DAG  

 

 Uke 43: HØSTFEST 

 

  

 

 

 

 

 

Bursdagfeiring 

 

Vi lager noe ekstra godt til lunsj. 

Gi oss gjerne tips om hva barnet 

har som favorittmat.  

Bursdagsbarnet får krone på hodet 

og vi synger bursdagsangen. 

 

Fotografering 

Vi tar gruppebilde, portrettbilde 

og søskenbilde. 

 
 

Høstfest 

 

På høstfesten lages det i stand 

ulike aktiviteter ute. Aktivitetene 

utføres avdelingsvis  

grunnet korona.  

Til lunsj spiser vi lapskaus. 
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MÅNED TEMA MÅL VIKTIGE DATOER  

NOVEMBER  LEK 

 

 

SPRÅK OG BØKER  

 

 

 

 

JULEVERKSTED 

 

 

 

 

BAKING 

 

FARGER OG TALL 

 

 

 Legge til rette og 

stimulere til lek 

inne/ute 

 Bruke språket aktivt i 

lek og samspill 

 Ha fokus på 

høytlesning, fortelling, 

sang og samtale 

 Bli kjent med ulike   

formingsmateriell og 

teknikker 

 Vi lager julegaver og 

julepynt 

 Vi baker og smaker på  

julekaker 

 Bli kjent med fargen 

rød og tallene 1-3 

 

 6/11:PLANL.DAG 

 

 Uke 47: 

FOTOGRAFERING 

 

 20/11: FN-dagen 

markeres 

 

     
 

Hipp,hipp hurra 

for Tiril som 

fyller 1 år! 

 

DESEMBER 

 

LEK 

 

 

SPRÅK OG BØKER 

 

 

 

 

ADVENT OG JUL  

 

 

 

SMÅFUGLENE 

 

          
 

FARGER OG TALL 

 Legge til rette og 

stimulere til lek 

inne/ute 

 Bruke språket aktivt i 

lek og samspill 

 Ha fokus på 

høytlesning, fortelling, 

sang og samtale 

 Skape forventninger 

 Formidle julens 

budskap og 

tradisjoner med 

bøker, sang, 

adventskalender, 

adventslys 

 Lage fuglemat som vi 

henger i trærne 

 Vi arbeider videre 

med fargen rød og 

tallene 1-5 

 

 

 

 

 18/12: NISSEFEST  

 

          

 

 

Nissefest 

Vi kler oss i rødt og har nissefest på avdelingen. Til lunsj spiser vi grøt og kanskje kommer 

nissen… 

 

Grunnet koronasituasjon kutter vi ut følgende aktiviteter: 

Adventsstund 

Luciafeiring 

Julefrokost 
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MÅNED TEMA MÅL VIKTIGE DATOER  

JANUAR 

 

 

LEK 

 

 

SPRÅK OG BØKER 

 

 

 

 

MEG SELV OG 

FAMILIEN MIN 

 

 

 

 

FARGER OG TALL 

 

 Legge til rette og 

stimulere til lek 

inne/ute 

 Bruke språket aktivt i 

lek og samspill 

 Ha fokus på 

høytlesning, fortelling, 

sang og samtale  

 Lære navn på 

kroppsdeler vha 

sanger, bøker, drama, 

forming, speil 

 Gå på tur til barna som 

bor i nærheten  

 Bli kjent med fargen 

blå og tallene 1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FEBRUAR 

 

LEK 

 

 

SPRÅK OG BØKER 

 

 

 

 

KARNEVAL  

 

 

FARGER OG TALL  

 Legge til rette og 

stimulere til lek inne 

og ute 

 Bruke språket aktivt i 

lek og samspill 

 Ha fokus på 

høytlesning, fortelling, 

sang og samtale 

 Kle oss ut, synge, 

danse og leke med 

instrumenter  

 Arbeide med fargen 

grønn og tallene 1-10 

 

 

 5/2: PLANL.DAG 

 

 UKE 5: SAMENES 

NASJONALDAG 

 

 19/2: KARNEVAL  

 

 14/2:FASTELAVEN 

 

 

 

Samedag 

 

Vi feirer samenes nasjonaldag som er 

6.februar med ulike aktiviteter. Dette vil 

foregå ute og det vil være avdelingsvis 

grunnet korona. 

Karneval 

 

Denne dagen kler vi oss ut, både små og 

store. Vi har samlingsstund, danser og 

leker med instrument. Til lunsj er det 

pølsefest. Alle avdelingene er på hver sin 

avdeling. 

 

Fastelaven 

 

Andebarna lager et felles fastelavensris 

som vi kan pynte med på avdelingen. Vi 

spiser bolle med krem til frukten. 
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MÅNED TEMA MÅL VIKTIGE DATOER  

MARS / 

APRIL 

LEK 

 

 

SPRÅK OG BØKER 

  

 

         
LARVEN «ALDRIMETT»  

             

 

PÅSKE 

 

 

 

FARGER OG TALL    

  

 Legge til rette og 

stimulere til lek 

inne/ute 

 Bruke språket aktivt i 

lek og samspill 

 Ha fokus på 

høytlesning, fortelling, 

dramatisering, sang og 

samtale 

 Bli kjent med «larven 

Aldrimett» ved hjelp 

av fortelling og 

dramatisering 

 Lage påskepynt av 

formingsmateriale 

«ull» og «maling»  

 Arbeide med fargen 

gul og tallene 1-10 

 

 

 

 

 

MAI / 

JUNI / 

JULI  

 

 

 

 

LEK 

 

 

SPRÅK OG BØKER 

 

 

 

 

 

17.MAI 

 

 

 

VÅRTEGN OG INSEKTER 

 

  

TILVENNING STOR 

AVDELING 

 

 Legge til rette og 

stimulere til lek 

inne/ute 

 Bruke språket aktivt i 

lek og samspill 

 Ha fokus på 

høytlesning, fortelling, 

dramatisering, sang og 

samtale 

 Vi øver oss på å gå i 

17.mai tog  

 Gå turer og være mye 

ute! Helst spise ute! 

 Vanne og følge med på 

frøene vi sådde i april.  

 Lete etter insekter 

 Plukke blomster 

 Larven har blitt til 

sommerfugl… Hvordan 

ser den ut? 

 Vi besøker avdelingene 

som barna skal 

begynne på til høsten 

 

 

Hipp, hipp hurra 

for  

Ferdinand som fyller 

to år! 

 

14/5:PLANL.DAG 

 

 

 

 

 

 Tilvenning stor avdeling: 

Om våren besøker vi avdelingen barnet skal begynne på til høsten, dette for at barnet i 

hovedsak skal bli kjent med de voksne og at de får en god opplevelse av å være på stor 

avdeling. 

Om vi kan gjennomføre tilvenningen avhenger av om vi er i kohorter eller ikke. 

Er det fremdeles kohorter kommer vi til å bruke utetiden til å bli kjent med de voksne. 
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HUSKELISTE 

 

 

 

       Bruk e-barnehage eller ring avdelingen dersom  

dere kommer etter klokken 9.30.   

 

       Bruk e-barnehage eller ring dersom barnet er  

               syk eller har fri 

 

   Merk alle klær (sko, undertøy mm.) 

 

   Sjekk at barnet har nok ekstra-tøy i   

        skapet. Ha alltid minst to skift liggende 

 

   Varme klær (varmebukse og genser mm.),   

        Ullsokker, hals, regn/vintervotter, luer 

 

        Vask regntøy og dresser (når det trengs) 

 

        Sjekk at strikk under regnbukse og dress  

        er i orden 

 

        Ta med lapper som henger på plassen til 

        Barnet. Bruk e-barnehage for månedsbrev og annen  

               info.  

 

  

. 


