
Årshjul for barnehagen  

på Mosby Oppvekstsenter  

2022-2023 

Velkommen til barnehagen og et nytt barnehageår! 

Å starte i ny barnehage eller å starte i barnehage for første gang, 

er både spennende og kanskje litt «skummelt» for barn så vel som for foreldre/foresatte.  

Vi håper å kunne ivareta alle så godt som mulig, og gjøre starten på hverdagen i barnehagen  

trygg og god.  

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, 

 og lekens verdi skal anerkjennes»  

Jmf. Rammeplanen for barnehagen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside, Visma og Facebook: 

Hjemmeside: www.minskole.no/mosby 

Visma er barnehagens kommunikasjonsplattform, følg linken på hjemmesiden 

Bli med i vår facebook gruppe: «Mosby oppvekstsenter avdeling barnehage» 

Smia: 901 59 208   Otra: 912 44 073   Skugga: 414 18 385 

Geidefjellet: 468 84 019   Kalvehagen: 468 37 384   Bjønnehiet: 468 21 413 

http://www.minskole.no/mosby


Personalet på avdelingene 

 

Smia: 
Yenny (Pedagogisk leder 100%) 
Helene (Fagarbeider 100%) 
Astrid (Fagarbeider 80%) 
Almaz  (Fagarbeider 100%) 
 
Otra: 
Bente (Pedagogisk leder 100%) 
Linn  (Assistent 80%) 
Anne  (Assistent 20%) 
Silje H (Fagarbeider 100%) 
 
Skugga: 
Renè (Pedagogisk leder 100%) 
Hilde (Pedagogisk leder 100%) 
Silje S (Fagarbeider 100%) 
Anne    (Assistent 30%) 

 

Praktisk informasjon  

Barnehagens åpningstid kl. 07.00-17.00 

Barnet må være i barnehagen senest kl. 09:30. Dersom barnet kommer senere eller tar fri, må vi ha beskjed 

på sms eller visma. Barnehagen skal alltid ha beskjed, dersom det er andre enn foreldre/foresatte som 

henter barnet. 

Sykdom: Barn som pga. sykdom og allmenntilstand ikke kan følge den vanlige rutinen i barnehagen, må 

holdes hjemme. Ved oppkast og diaré er det viktig at barnet holdes hjemme til det er helt friskt. Vi unngår 

da stadig smitte. Barnet må holdes hjemme 24 timer etter siste oppkast eller diaré. Ved epidemier kan dette 

økes til 48 timer. 

Foreldresamtaler: Vi tilbyr foreldresamtaler i løpet av høsten, og i løpet av våren om det er ønskelig. I 

forbindelse med skolestart har vi obligatorisk samtale på våren.  

Klær/påkledning: I garderoben skal det alltid ligge et sett med skiftetøy, og barna må ha uteklær og 

sko/støvler tilpasset årstiden. Vi går ut i (nesten) all slags vær. Ull er bra å ha på kjølige dager. Høst, vinter og 

vår er det greit med fleece eller ull, som underlag under regntøy og dress.  

Vi ønsker å redusere bruk av plast, og ber om at alle har et gjennbruksnett hengende som vi kan putte våte 

klær i. 

I barnehagen vil vi ha vanlige bleier, ikke «up and go». 

Merk alt av klær og sko, matbokser og drikkeflasker! 

Leker: Barna skal ikke ha med egne leker i barnehagen   

Solkrem: Om sommeren må barnet smøres før det leveres i barnehagen. Vi smører utover dagen etter 

behov. Barnehagen har solkrem. 

Kalvehagen: 
Grete               (Pedagogisk leder 100%) 
Anne Mathilde (Pedagogisk leder 100%) 
Harry                  (Assistent 100%) 
Mira  (Assistent 100%) 
 
Geidefjellet: 
Marianne         (Pedagogisk leder 100%) 
Judith               (Fagarbeider 100%) 
Henriette (Fagarbeider 100%) 
Anne Lise         (Assistent 100%) 
 
 
Bjønnehiet: 
Anette              (Pedagogisk leder 100%) 
Amalie              (Pedagogisk leder 100%) 
Linda                 (Fagarbeider 100%) 



 

Mat i barnehagen 

Frokost mellom kl.07.00-08.30. Barnet har med frokost. De som kommer etter kl.08.30, må ha spist 

hjemme. 

✓ Ca. kl. 11:00 får barna et måltid som kokken Nina tilbereder. Nina serverer spennende og 

sunne retter som vi oppfordrer barna til å smake på. Barnehagen serverer vann og melk til 

1.måltid. Når vi har fest i barnehagen, serverer vi saft eller juice. Ved måltidet har vi fokus på 

mestring og bordskikk. Vi øver på turtaking, å sende brød, pålegg og drikke til hverandre, og 

etter hvert på å smøre maten selv. Den gode samtalen står i fokus rundt bordet, der barna 

kan fortelle og lytte til hverandre. 

Menyen blir lagt ut på hjemmesiden.  

 

✓ Ca. kl.14:00 spiser barna medbragt niste og drikker vann fra sin egen vannflaske. Barna må ha 

ferdigsmurt mat i matboksen og vi oppfordrer til å ha med oppkuttet frukt og grønt i 

matboksen. 

HUSK: Ta med drikkeflasker hjem til vask hver dag! 

Utelek  
 

Uteliv er en viktig del av barnehagehverdagen, så vi vil satse på å være mye ute og ta i bruk nærmiljøet i og 
rundt barnehagen. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags 
vær. Vi gir barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute, 
i og utenfor barnehagens område. Alle har minst en turdag i uka, der vi blant annet går til Høllen, 
Tutlamoen, Høietun, Torridal og Jonsbergheia. 
 
Samlingsstund 

Vi har spontane og planlagte samlingsstunder nesten hver dag. Innholdet kan variere mellom sanger, 
eventyr, rim og regler, leker osv., gjerne med utgangspunkt i temaer vi jobber med. 

 

Bursdag i barnehagen 

Når barna har bursdag, henger vi opp flagg ved inngangen og bilde av barnet på døra. Vi lager krone og har 
bursdagssamling med bursdagskappe, bursdagssanger, ballong mm. Barnet skal være i fokus!   

Vi ber om at bursdagsinvitasjoner ikke deles ut i barnehagen,  

men be gjerne om telefonliste slik at du kan invitere via telefon. 

 

 

 

 

 



 

 

Planleggingsdager: 

       Mandag 8. august 

      Fredag 21. oktober 

       Mandag 2. januar 

        Tirsdag 11. april 

         Fredag 19. mai 

Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften, stenger kl 12 onsdag før påske,  

og sommerstengt uke 28, 29 og 30 

 

Arrangementer 

Brannvernuke Uke 38 
 

Høstmiddag 20. oktober 

 
FN dagen 24. oktober 

 
Luciafeiring 13. desember 

 
Nissefest 16. desember 

 
Samefolkets dag 6. februar 

 
Karneval 17.februar 

 
Ski og akedag når det er snø 

 
Vaffeldagen 24. mars 

 
Påskelunsj 31. mars 

 
17. Mai feiring 16. mai  

 
Sommerfest (dato kommer) 



Sosiale mål   

• Vi øver på å si HEI og HADET til hverandre   

•  Vi øver på å si TAKK   

• Vi øver på å godta NEI eller STOPP når noen sier det   

• Vi øver på å SE og LYTTE til hverandre   

• Vi øver på å DELE og vise EMPATI   

• Vi øver på å være en god VENN   

 

 
 

Barnehagens satsningsområder er språk, relasjoner, sosial 

kompetanse og vennskap.  

Se barnehagens årsplan for mer informasjon. 
Vi ønsker at barna skal utvikle dannelse, gode holdninger, verdier og omtanke for seg selv og de rundt.   
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I år har vi valgt å jobbe ut ifra FNs bærekraftsmål, som du ser i illustrasjonssirkelen på neste side.                         
Innenfor temaene vil vi ta i bruk alle barnehagens fagområder for kreativ og god læring.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppstart og 

bli kjent 

Vennskap 

Sanser 

FNs bærekraftsmål 16 

Jul 

Jeg kan - livsmestring 

FNS bærekraftsmål 3 

Dyrevenn 

FNS bærekraftsmål 15 

Sommerferie 


