PURKTRØA
GÅRDSBARNEHAGE

LIV OG LATTER,
LEIK OG LÆRING

ÅRSPLAN
2021-22
TEMA: GÅRDEN VÅR

VELKOMMEN TIL
PURKTRØA
GÅRDSBARNEHAGE

LIV OG LATTER,
LEIK OG LÆRING
STÅR SENTRALT
HOS OSS

Purktrøa Gårdsbarnehage startet opp med ei avdeling
høsten 2004. Gårdsbarnehagen ligger ved Voll gård på
Skogn. Januar 2008 var etterspørselen stor, så da starta vi
opp småbarnsavdeling. Litjpurka lå da på Bolstad gård, nær
nabo til Voll. Ny barnehage sto ferdig våren 2020. Nå er
begge avdelingene samlet under samme tak☺
Storbarnsavdelinga ,Storpurka, er godkjent for barn fra 2-6
år.
Småbarnsavdelinga ,Litjpurka, er godkjent for barn fra 0 år.
Purktrøa Gårdsbarnehage eies og drives av
Mariskostiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager.
Purktrøa Gårdsbarnehage gikk inn i Marisko 01.01.2019.
Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover,
forskrifter, retningslinjer og vedtekter.
Purktrøa gårdsbarnehage ligger i landlige omgivelser med
bondegårder på alle sider. Vi har tilgang på skogsområder,
store åkerområder og ei elv som renner like nedenfor
Purktrøa. Det er 3 km. til Skogn sentrum.
MÅLSETTING: I PURKTRØA SKAL VI SIKRE BARNET GODE
UTVIKLINGS- OG AKTIVITETSMULIGHETER I NÆR FORSTÅELSE
OG SAMARBEID MED BARNETS HJEM.

Ansatte i
Storpurka og Litjpurka

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

PERSONALSAMARBEID:
Respekt for hverandre
Vi er forskjellige, og vi utfyller hverandre
Vi er like verdifulle i et fellesskap.
Vi må gi og motta informasjon som inngår i arbeidet i
barnehagen.
Klargjøre mål og innhold for det pedagogiske arbeidet i
barnehagen
Evaluere arbeidet i barnehagen og personalsamarbeid MINST to
ganger pr. år.
Medarbeidersamtaler og veiledning gjennomføres en gang pr. år.
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KONTAKTINFORMASJON:
Purktrøa Gårdsbarnehage
Grytesveien 91
7620 SKOGN
TLF: 74 09 51 60
Mail: purktroa@purktroa.no

PLANLEGGINGSDAGER
Det er 5 planleggingsdager i løpet av
barnehageåret.
2021-22 har følgende dager:
*MANDAG 16.august-21
*ONSDAG 10.november-21
*TORSDAG 20.januar-22
*TIRSDAG 22.mars-22
*FREDAG 17.juni-22
DA ER BARNEHAGEN STENGT!!

LEDERSKAPET – HVORDAN JOBBER VI :

Her jobber vi kontinuerlig for å utvikle oss - for å
bli «best i klassen»
Stadig blir det sendt rundt aktuelle artikler
angående barn – samarbeid – omsorg –
medvirkning m. m. Her må personalet kvittere at
de har lest.
Lederteam en dag annenhver uke, samt
avdelingsmøter en dag annenhver uke.
Pedagogisk ledermøter annenhver uke der bl.a.
månedsplaner og vaktlister samkjøres.
Medarbeidersamtaler med ansatte og styrer en
gang pr. år.
Veiledning skjer to ganger pr. år. Pedagogisk leder
har samtaler med assistenter og fagarbeidere.
Styrer har samtaler med pedagogisk leder.
Skolering og oppdatering av personalet skjer
gjennom satsingsområdene som Levanger
kommune har.
Ellers har vi aktuelle temaer – diskusjoner i
personalmøter og planleggingsdager.

Storpurka

PRESENTASJON AV BARNEGRUPPA
2021/ 2022
PURKTRØA GÅRDSBARNEHAGE

Litjpurka
Andersen, Oleah
Buvik, Ludvik Teigen
Einmo, Emmli Ronglan
Ekle, Saga Svebakk
Holan, Amalia
Langeland, Fredrik Skei
Leira, Hanna Bjørnstad
Lello, Sofia
Nilsen, Ingrid
Reinås, Hennie Rud
Skjørstad, Eline Sofie T.
Tangen, Runa Haugberg
Weaver, Logan Oust

24.06.19
04.11.19
12.06.20
09.09.20
24.02.20
21.08.20
02.03.20
05.06.19
06.02.19
03.12.20
13.01.19
30.03.20
28.11.20

Alfsen, Kristoffer Andre
07.09.16
Bøhn, Brage
27.01.18
Dahl, Jonas Skei
22.09.18
Fossum, Jakob Andreas
07.06.18
Ingulfsvand, Petter Lynum 12.01.16
Ingulfsvand, Ingrid Lynum 12.07.17
Johansen, Vilde Fredagsvik 12.01.17
Langeland, Simen Skei
12.06.18
Nilsen, Johannes
26.11.16
Norstad, Vilde Skei
09.02.16
Oust, Kaja Weaver
05.12.18
Ringstad, Even Haugseth 12.09.17
Rødal, Angel
21.11.17
Rønning, Fillip Bjørgvik
15.12.16
Snekkermo, Edvin Lorentzen 19.03.17
Skei, Meier Kristoffersen
31.05.18
Stavrum, Pernille
24.02.18
Steffenak, Tiril Berg
18.03.16
Svengård, Vetle Jonassen
23.09.17
Tangen, Elma Haugberg
16.06.18
Tangen, Preben
02.08.18
Tetlie, Iben Johanna G.
03.01.16
Tømmerbakk, Einar Ulvin
24.07.16
Tømmerbakk, Ingrid Ulvin 31.05.18
Aarnseth, Olea Barlien
26.05.17
Aatlo, Imre Lunde
09.07.17

Nina og Morten Andersen
Anne-Britt W. Buvik og Joachim Moås Teigen
Mali Ronglan og Runar Einmo
Andrea Svebakk og Håvard Ekle
Ailyn Portell Gonzalez og Johan Holan
Johanne og Øystein Skei Langeland
Elin Anette Bjørnstad og Frode Leira
Safra og John Magnus Lello
Siri og Joar Nilsen
Kristine Rud og Sigbjørn Reinås
Ida Kristine Skjørstad og Frank Tvervåg
Sigri B. Haugberg og Truls Tangen
Bodil Oust og Tyson J. Weaver

Marita Alfsen og Bjørnar Moholt
Gunn Monica og Christian Bøhn
Maren Skei Dahl og Jens Halvor Dahl
Marit Beate R .Fossum og Jon Andre Fossum
Kirsten M Lynum og Einar Otto Ingulfsvand
--------------« -------------Janne Elisabeth Fredagsvik og Sverre B. Johansen
Johanne og Øystein Skei Langeland
Siri og Joar Nilsen
Maja Bentzon Skei og Ove Norstad
Bodil Oust og Tyson J. Weaver
Marte Haugseth Ringstad og Kristian Ringstad
Maren Lundsvoll Rødal og Bernt Marius Rødal
Maja Bjørgvik og Magnus Ulvin Rønning
Elisabeth S. Lorentzen og Ole Marius Snekkermo
Catharina Kristoffersen og Einar Skei
Carola Kvam og Leif Stavrum
Kaja Pernille Steffenak og Odd Ivar Berg
Agnethe Jonassen og Thomas Svendgård
Sigri B. Haugberg og Truls Tangen
Ina Slungård Fundtaunet og Benn Are Tangen
Malin og Jo Kristian Grendal-Tetlie
Marthe Ulvin og Rune Sebastian Tømmerbakk
---------------- « ----------------May-Jorunn Barlien og Arnstein Aarnseth
Tina Skarsbakk Lunde og Erlend Aatlo

BETALINGSSATSER PR.MND:
41 TIMER PR. UKE ELLER MER
Kost:
Gebyr ved for sein henting

Kr. 3230,Kr .350,Kr. 350,-

100%

SØSKENMODERASJON: 30 % FOR 2 BARN, 50 % FOR
ØVRIGE BARN.

LITJPURKA
7.00: Barnehagen åpner. Personalet tar imot i
gangen. Barn og foreldre skal føle seg
velkommen.
7.45-8.45: Frokost med god tid. Barnehagen
serverer havregrynsgrøt. Start dagen med en
sunn og næringsrik frokost så får du god
energi til å ta fatt på dagens gjøremål:)
9.00: Påkledning -øvelse gjør mester. Fin
mulighet til begrepslæring.
9.15: Vi deler i grupper – tur, inne leik, ute leik,
forming, dyrestell, rånegruppe –vi utforsker
og er nysgjerrig sammen i gruppa vår.
10.45: Fingervask og bord-vers før lunsj. Vi får
reine fingre før vi spiser, vi sitter rolig ved
bordet, synger takk-for-maten-vers når alle på
bordet er ferdig. Vi lærer oss å takke for det vi
har fått.
12.00: Bleieskift og legging. Godt å legge seg
med tørr bleie, og det er viktig for alle små
superhelter å få litt kvile og kos.
14.00: Frukt- og grøntmåltid. Alle grupper
tilbake.
Frileik ute/inne -vi observerer og ser på
hverandre, leiker med hverandre og deler med
hverandre. Gode venner er godt å ha.
16.00: Barnehagen stenger. Alle hjelper til med
å rydde litt før de drar -hjelp oss å minne
barna på dette før dere drar:) Takk for i dag.

D
A
G
S
R
Y
T
M
E
N

STORPURKA
7.00: Barnehagen åpner. Personalet tar imot i
gangen. Barn og foreldre skal føle seg velkommen.
7.30-8.30: Frokost med god tid. Barnehagen
serverer havregrynsgrøt. Start dagen med en sunn
og næringsrik frokost så får du god energi til å ta
fatt på dagens gjøremål:)
8.30: Vi fordeler oss i grupper, og de første starter
med påkledning. Vi øver på å bli mest mulig
selvstendig.
9.30: Gruppeaktiviteter –vi utforsker og er
nysgjerrig sammen.
11.00: Fingervask og bord-vers før lunsj. Vi får
reine fingre før vi spiser og vi lærer å vente på
tur. Vi sitter rolig ved bordet, synger takk-formaten-vers når alle på bordet er ferdig -vi lærer å
takke for det vi har fått. Til slutt rydder vi av
bordet sammen.
12.00: Går på do, kler på oss og går ut. Det er
viktig med rutiner og hygiene. Ute har vi frileik,
eller gruppeaktivitet -vi lærer og vi mestrer!
14.00: Frukt- og grøntmåltid. Sunt påfyll for å
fortsette dagen med vennene våre. Alle grupper
tilbake. Gøy å møtes igjen og fortelle om dagens
opplevelser -små og store.
16.00: Barnehagen stenger. Alle hjelper til med å
rydde litt før de drar -hjelp oss å minne barna på
dette før dere drar:) Takk for i dag.

Barna er inndelt i faste leikegrupper som vi har i ca to mnd før vi setter sammen nye grupper. I Litjpurka blir
gruppene vurdert nøye ut fra barnas behov og alder. I Storpurka setter vi i større grad gruppa sammen på tvers
av alder –de små lærer fra de større, de større lærer fra de små. I små grupper får barna noen faste å forholde
seg til over tid, og alle i gruppa har mulighet til å bli godt kjent med hverandre. Vi lærer å leike sammen, vi får
utfordringer og vi mestrer sammen:) Vi ser at å være inndelt i små grupper er med på å skape trygghet.

Gruppene våre
Dyregruppa:
Hver dag er en av gruppene i
fjøset for å stelle, fli og kose
med dyra våre. Akkurat nå
bor undulatene Petter, Pilla
og Barbie, kaninen Kira, og
marsvinene Mango og Per
Pusling I fjøset. Utenfor bor
grisene Grisefise og Griselise.
Gruppen som har fjøsstell,
spiser lunsj i fjøset – og det
er lek både ute og inne i
samsvar med stell av dyrene.
Vi ser at gjennom denne
gruppen lærer barna å ha
respekt for dyrene, får
kjennskap til dem, opplever
mestring, blir trygge og tar
ansvar. Vi gir omsorg, og får
masse kos og glede.

Husgruppa:
En eller to av gruppene
blir igjen i bhg. Vi har
samlingsstund og
fordypning i temaet
vårt, samt frileik. Her
varieres det på å være
inne eller ute. Her ser
den voksne etter hva
barna har i fokus, tema
og hva den voksne ser
som nyttig for gruppa –
barns medvirkning. Vi
ønsker å skape trygghet
og stabilitet for barna.
Litjpurka har sovetid
etter lunsj, mens
Storpurka kler på og er
ute fram til henting.
Det finnes ikke dårlig
vær, bare dårlig klær:)

Rånegruppa:
Ei gruppe fra hver avdeling går på
tur sammen i nærmiljøet. Vi
fordyper oss i månedens tema,
spiser sammen og leker sammen.
Målet for rånegruppa er å styrke
samarbeidet mellom avdelingene,
lette overgangen mellom liten og
stor avdeling, samt gi barna gode
naturopplevelser i gruppe.
Rånegruppa har egen månedsplan.

Kjøkkengruppa:
Hver dag er ei gruppe fra hver
avdeling sammen på kjøkkenet. I
vår nye barnehage, er kjøkkenet
en større del av arealet til barna.
Det vil bety at vi kommer til å ha
en blanding av matlaging, og
andre aktiviteter når man er på
kjøkkengruppe. Når det er
matlaging, er barna med – og det
er sesongens råvarer som står i
fokus.

Rammeplanen sier: Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg
erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å
begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en
god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.
Purktrøa Gårdsbarnehage har et eget
førskoleopplegg med egne planer og
målsettinger. Vi har leiken som hovedfokus
for læring og utvikling. Pedagogisk leder
Isak har ansvaret for overgangen mellom
barnehage og skole. Vi har førskole hver
fredag.
Målsettinger for førskolearbeidet:
- Forberede god overgang mellom barnehage
og skole –vi blir kjent med hva skole
innebærer
- Skape samhold i førskolegruppa -gode
venner er trygt å ha
- Jobbe aktivt med vennskap og
konfliktløsning
- Selvstendighet. Ta ansvar for sitt, og
“klare selv”.
- Skoleforberedende aktiviteter som å
fordype seg konsentrert i noe over tid,
lytte, rekke opp hånda, snakke/vise foran
andre, leke med bokstaver og tall på
varierte og praktiske måter, erfare at en
oppgave eller et spørsmål kan ha mange
ulike svar.
- Troen på seg selv og egne evner

Førskole
Aktiviteter vi har på
førskolen:
➢ Spikking og utdeling

➢

➢

➢
➢

av spikkebevis på
sommerfesten
Togtur til
Vitensenteret i
Trondheim
Turer i nærmiljøet
sammen med alle
førskolebarna på
Skogn
Besøke skolen man
skal begynne på
Hyttetur med
overnatting på
Grønningen

Klær og utstyr…året rundt…
-her er ei utstyrsliste som kan være kjekk å følge,
men på grunn av store svingninger i været er det
lurt å bruke sunn fornuft…husk å sjekk at det er
nok skift i hyllene, og yttertøy etter vær og vind…
Soveutstyr:

Hele året:
-tapebleier (personalet gir
beskjed når det er tomt)
-regntøy
-støvler/dock boots
-solkrem/kuldekrem (hvis
behov)

Klær til høst:
-tynn ull/
fleeceklær
-parkdress
-lue
-tynne votter
-buff

-vogn
-voksipose/dyne
(etter årstid)
-myggnetting
-regntrekk
-kos
-smokk

Klær til vinter
og kulde:

-tykke ullklær
-ullsokker
-tykk lue
-buff
-votter (gjerne
flere par)
-varme sko
-tykk
vinterdress

Klær til våren:
-fleeceklær/
tynn ull
-parkdress
-tynn lue
-buff
-tynne votter
-gore-tex sko

Husk å
merk alle
eiendeler
Ekstraskift:
Klær til
sommeren:
-shorts
-t-skjorte
-joggesko/
sandaler
-caps/
sommerhatt
-tynn genser
-tynn bukse

-strømpebukse
-sokker
-truser
-body
-tynn genser
-bukse
-votter
-ullundertøy
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Barna i Purktrøa er foreldrenes og
personalets møtepunkt og felles
interesse. Foreldrene skal kjenne at de
overlater barna til noen som virkelig bryr
seg om og legger merke til dem. En aktiv
interesse for barnas liv i barnehagen er
viktig for at kommunikasjon mellom
foreldre og personalet skal bli god. Den
daglige kontakten ved levering og henting
er viktig –både for oss som jobber i
barnehagen, men også for barna og dere
foreldre. Det er her vi kan komme med
små episoder fra barnehagehverdagen,
som dere kan bygge videre på og samtale
med barna om rundt middagsbordet, eller
før leggetid –det er godt å kjenne at noen
bryr seg om en, og spør «hvordan har du
hatt det i dag da?» / «hva har du gjort i
dag da?»

Evaluering av årsplanarbeidet i barnehagen skjer på hvert
foreldremøte, altså to ganger hvert år. ALLE skal være
deltakende; barn, foreldre og ansatte. En bred medvirkning
er viktig for å belyse og å få evaluert alle områder i
barnehagens hverdag og planer. Vi ønsker å få inn flest
mulig synspunkt fra barn og voksne, for stadig å kunne bli
en bedre barnehage.

Barnehagen må være
lydhør for foreldrenes
forventninger og
ønsker både som
enkeltpersoner, og som
gruppe. Foreldrene er
medvirkende både
gjennom deltakelse i
foreldreråd og
samarbeidsutvalg. Alle
barnehager skal ha et
foreldreråd og et
samarbeidsutvalg for å
sikre samarbeidet
mellom barnas hjem
og barnehagen.
Samarbeidsutvalget
skal være et
rådgivende,
kontaktskapende og
samordnende organ.
Foreldrerepresentanter
valgt for 2021/2022 er:
Litjpurka: Anne-Britt
W. Buvik
Storpurka: Maja
Bjørgvik

Natur, miljø og teknologi:
- Vi følger livet på gården, hva
gjøres til ulike tider?
- Friluftsopplevelser året rundt
- Fokus på gode opplevelser ute
året rundt
- Lære av og om naturen –
hvordan ta vare på?
- Spikking, saging, telle, grave,
løfte, lukte, smake?

Kommunikasjon, språk og tekst:
- Oppleve spenning og glede
gjennom høytlesning, fortelling,
sang, samtaler og lydbøker.
- Tørre å ta ordet.
- Varierte formidlingsmetoder, bruk
av konkreter, lytte og vente på
tur.
- Utforsker gjennom å leke med
språk, symboler, tegning og tekst
- Gjentagelse…

Kropp, bevegelse, mat og helse:
- Vi lærer om produksjonen av mat, og
veien fra mat til måltid. Grisen i fjøset
blir til…..? Elgen i slakteriet blir til…?
Plommene på treet kan vi bruke til…?
Potetene og gulerøttene vi satte i
jorda før ferien, hva gjør vi med dem...?
- Vi er ute hver dag – noen hele dagen.
- Bevege kroppen til ulik musikk
- Ta del i damatisering, og vise frem til
andre.
- Bålmat, utekjøkken, kjøkkengruppe

Slik jobber vi med fagområdene
Årets tema: GÅRDEN VÅR
Årets tema flettes inn i de ulike
fagområdene, og inn sammen med de
andre områdene vi jobber med i
hverdagen – vi lærer om gården vår og
syklusen i gårdsdrift – dyra våre – fra
jord til bord – livet i forhold til ulike
årstider.

Kunst, kultur og kreativitet:
- Ulike samlingspunkter avdelingsvis
eller felles – temasamlinger
- Musikk, dans og dramatisering
- Pynting til ulike tema og
årstider..høst, advent, jul, vinter,
påske og vår..
- Lek og utforsking av ulike materialer:
hva finner vi i skogen? Vann blir til is,
som igjen kan igjen bli en lykt…

Etikk, religion og
filosofi
- Jobber med ulike
kristne tema;
skapelsen, Gud
skapte, Jesu liv på
jorden, høytidene
- Samtaler om små
og store tema, lar
barna være
nysgjerrige
- Likheter og
ulikheter i et
fellesskap
- Nestekjærlighet
- Omsorg –vi bryr
oss om hverandre
- Vennskap

Antall, rom og form:
- Rydding –
sortering og
plassering
- Samtaler om
former, mønster
og begrep: over,
under, foran, bak,
farger, antall,
ulikheter,
problemløsning,
- Eventyr, «Kim`s
lek», spill
- Turer ute – vi
teller trær, hva
flyter og hva
synker?
- Former og
mønster…hvor
finner vi det..?
- stor åker – liten
åker...

Nærmiljø og samfunn
- Vi utforsker barnehagens områder,
skogen vår, hos naboen, bekken…
- Oppleve glede med å gå på tur sammen
- Dyrene i barnehagen, dyrene i skogen
- Jakt
- FORUT prosjekt med basar som
avslutning – vi kan hjelpe andre
- Leke ute i ulike årstider
- Tradisjoner gjennom året
- Turer rundt på Skogn og Levanger

Tema: OPPSTART –VELKOMMEN TIL ET NYTT

AUGUST
Rammeplan sier :

BARNEHAGEÅR☺

Mål: vi blir kjent med hverandre, dyra våre og barnehagen
vår. Vi skaper trygghet for alle, både barna, foreldrene og
personalet.
Vi ønsker å skape gode dager for alle…når vi er trygg har vi
det godt☺

Barnehagen skal i samarbeid med
foreldrene legge til rette for at barnet
kan få en trygg og god start i
barnehagen. Barnehagen skal tilpasse
rutiner og organisere tid og rom slik at
barnet blir kjent, etablerer relasjoner og
knytte seg til personalet og andre barn.

Det du tror om meg,
slik du er mot meg,
hvordan du ser på meg,
hva du gjør mot meg,
slik blir jeg.

«O, du som metter liten fugl, velsing vår mat O Gud. O, du som
metter liten fugl, velsing vår mat O Gud».
«For helse, glede, daglig brød, vi takker deg O Gud. For helse, glede
daglig brød, vi takker deg O Gud. Amen».

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag
1

30

2

31

3

4

5

6

7

8

14

15

21

22

VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR😊 vi blir kjent med hverandre,
barnehagen vår, lekeområdet og rutinene våre…Dette blir GØY!!!
PREBEN 4 ÅR
9

10

12

32

16
33

17

Planleggingsdag
Bhg. stengt

11
18

13
19

20

Vi plukker bær og høster det vi finner… hva smaker det??
RENATE 43 ÅR

23
34

24

25

26

27

Snart skal vel kornet «trøskes» -vi følger med på åkrene rundt oss…

- FRA JORD TIL BORD-

FREDRIK 1 ÅR
28

29

ANN MARIT
35 ÅR

AUGUST 2021

Mål:
Vi blir kjent med det
som skjer rundt oss –
korn høstes inn – hva
setter vi i jorda, som vi
høster av neste år?
Fortsetter å skape
trygghet – for å få
gode dager sammen.

Rammeplanen sier:
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. Barna skal ha
mulighet til ro, hvile og
avslapping i løpet av
barnehagehverdagen.

SEPTEMBER

På foreldremøtet i september
inviterer vi foreldrene til idèmyldring
rundt temaet vi skal jobbe med. For
2021/2022 er temaet: GÅRDEN VÅR
Idèene foreldrene kommer med,
baker vi inn i planleggingen av vårt
pedagogiske arbeid.
6 ganger i året lager vi en rapport
som viser hvordan vi jobber, og hva
som har interessert oss akkurat da.
Denne rapporten sendes ut til
foreldrene, samt henges opp i
barnehagen. Når barna får vise bilder
fra sin egen hverdag, kan det sette
igang en dialog som igjen kan være
interessant for barnehagen å få høre
om. Hva sier barnet hjemme om det
vi gjør i barnehagen? Får vi noen nye
tanker? Var det noe vi syntes var
ekstra spennende, eller er det noe vi
undrer oss over?

Uke

Mandag
30

Tirsdag
31

Onsdag

Torsdag

1

2

Fredag
3

Lørdag

Søndag

4

5

11

12

Har det skjedd noe i grønnsakshagen vår siden vi sådde i vår…???

35

ISAK 30 ÅR
6

36

7

8

9

10

Kanskje finner vi poteter og gulerøtter i grønnsakshagen… og kanskje finner vi sopp
i skogen…vi utforsker…
13

KRISTOFFER
ANDRE 5 ÅR
14

37

EVEN 4 ÅR
SAGA 1 ÅR
15

16

17

18

19

24

25

26

1

2

3

Brannvernuke…
20

TRUDE 40 ÅR
23

21

22
En brann er ikke tull -du må ringe 1-1-0
Liten glo blir fort til flamme -du må ringe med det samme
Så før brannen står for full, og du mister gods og gull
-må du ringe 1-1-0
JONAS 3 ÅR
VETLE 4 ÅR
28
29
30

(Mel: hvis dine ører henger ned…)

38

27
39

Pang -pang… å der va elgjakta i gang….

-FRA JORD TIL BORD-

SEPTEMBER 2021

Rammeplanen sier:
Barnehagen skal gi barna mulighet
til å utvikle tillit til seg selv og
andre. I barnehagen skal alle barna
oppleve å bli sett, forstått,
respektert og få den hjelp og
støtte de har behov for

OKTOBER
Mål: kan vi skape
noe sammen, og
lære av hverandre
– selv om vi er
ulike?
Er det noe nytt
som skjer på
gården nå? Hva er
jakt, og hva har
det å si for oss? Vi
sier adjø til grisene
– de slaktes og blir
til maten vår.

FORUT – barn hjelper barn
Purktrøa har deltatt i FORUT `s
BARNEAKSJON i over 30 år. Dette
er vi naturligvis stolte over, og
har også i år meldt oss på☺
I år heter barneaksjonen:
HISTORIEN OM INDRANI
Denne måneden jobber vi med
det temaet. Vi avslutter med en
basar, der pengene går til årets
aksjon. Barna lærer gjennom
fortellinger, eventyr, musikk, og
video – og får på den måten
kjennskap til hvordan barn kan
ha det andre steder i verden.

Høst på barnehagen.
Hverdagen på barnehagen vil
preges av arbeidet med
Forut aksjonen.
Samtidig vil det foregå mye
rundt oss her på Voll gård.
Ny årstid – høst – jakt – elg
kommer inn i slakteriet –
dette må vi selvfølgelig få
med oss og delta på.
Da er det godt å ha
gruppedeling – slik at alle
barna får være med på de
ulike aktivitetene.

Uke

Mandag
4

40

5

Onsdag
6

Torsdag
7

Fredag

Lørdag

Søndag

8

9

10

15

16

17
Den Norske
Epledagen…

22

23

24

30

31

Bussturer… vi drar på gårdsbesøk… ser på geit og geitekillinger…
…tar opp gulerøtter…
11

12

13

14

FORUT -barneaksjon: «Historien om Indrani»

41

18
42

25
43

Tirsdag

19
Storforeldremøte for
Mariskobarnehagene
På Levanger U-skole
kl.18.00-20.00

20

26

27

21

Kanskje på tide at Grisefise og Griselise blir slaktet… og
kanskje er det saueklipping i nærområdet…
28

29

Denne uka blir det utebasar -egen invitasjon kommer😊
TINE 39 ÅR

-FORUT -barn hjelper barn-

ANITA 51 ÅR

OKTOBER 2021

NOVEMBER
I Purktrøa starter vi kristen samling på lik
måte hver gang. Det dekkes med duk,
tennes lys, og bibelen legges fram. Vi
starter med en kristen sang, og avslutter
med en kristen sang. Sang varierer etter
tema og årstid. Dette gjør vi for at det skal
være kjent for barna;
I selve samlingen bruker vi dramatisering,
dukketeater, sang og musikk, samtaler,
filosofering – her varierer det også etter
tema og årstid.
Kirkebesøk har vi flere ganger i året.
Menighetspedagogene i kirka inviterer
førskolebarna til eget opplegg i forbindelse
med høytider –vi i Purktrøa ønsker å gi
barna ulike opplevelser i alle aldre, så vi
drar også på kirkebesøk med resten av
barnegruppa.
Høsten 1971 startet den første
Mariskobarnehagen, derfor feirer vi
50årsjubileum 21. september – da skal alle
førskolebarn gå pilgrimsvandring til
Alstadhaug kirke.

Mål: Vi blir kjent
med forskjellige
typer gårdsdrift.
Vi drar på
gårdsbesøk og ser
på melkekyr,
kjøttfe, kylling
fjøs,
eggproduksjon,
sau- og geitedrift.
Vi ser på godt
dyrestell og
respekt for
dyrelivet, skape
forståelse for hvor
maten kommer
fra og hvordan
den produseres.

Rammeplanen
sier:
Alle barnehager
er forpliktet til å
drive i samsvar
med ett felles
verdigrunnlag;
respekt for
menneskeverdet
og naturen,
åndsfrihet,
nestekjærlighet,
tilgivelse,
likeverd og
solidaritet.
Purktrøa gårdsbarnehage har
utvidet kristen formålsparagraf.
Vi har fokus på gode verdier og
holdninger, nestekjærlighet,
likeverd, respekt for andre, vi
tar vare på og takker for det vi
har fått, vi hører fortellinger fra
bibelen, synger kristne sanger
og er på besøk i kirka. Dette
mener vi er gode verdier å få
med seg og ta med videre i
livet.

Uke

Mandag
1

Tirsdag
2

Onsdag
3

Torsdag
4

8

9

10

Lørdag

Søndag

5

6

7

11

12

13

14

18

19

20

21

Gårdsbesøk – vi fortsetter med besøk
på ulike gårder. Får innblikk i ulike
typer gårdsdrift og produksjonsmåter.

44

Fredag

LUDVIG 2 ÅR

Planleggingsdag
Bhg. stengt

45

15

16

17

46

Gårdsbesøk
ANGEL 4 ÅR
22

47

23

24

JULEHEMMELIGHETER

25

26

27
Første
adventssamling

JOHANNES 5 ÅR
29
48

28
1.søndag i
advent
LOGAN 1 ÅR

30

Juletrejakt

Forskjellige gårdsdrifter

NOVEMBER 2021

DESEMBER

Vi blir kjent med fjøsnissen – han er ny av året ☺

JULESTEMNING – hva betyr det
i Purktrøa?

Nå tenner vi det første lys, Lucia sangen, På låven sitter
nissen, Et barn er født i Betlehem,

Vi lar freden og roen senke seg
i barnehagen. Vi har laget gaver
og nå skal vi kose oss med
adventssamling og
julebudskapet, luciatog, besøke
nissen på låven, høre
julefortellinger –vi leser bøker,
julesanger, baking, gløgg, og
venter i spenning på selveste
julaften. Det lukter jul i hele
huset. Hvordan lukter jul? mye
av det som foregår i desember
er basert på tradisjoner, mange
familier har tradisjoner de
gjennomfører hvert år, og noen
familier vil lage seg egne og nye
–vi i barnehagen har våre
tradisjoner, og håper at det vi
tilfører barna vil være noe de
tar med seg videre i livet.

Mål: VI hører julebudskapet – Jesus
ble født. Tradisjoner står høyt hos
oss; tradisjonsmat – juleverksted –
adventssamling – bakst – musikk –
undring – spenning – glede -

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag
1

2

6

7

8

9

50

14

15

LUCIA

16

JULEBORD

Søndag
5

2. adventssamling

2. søndag i
advent

HENNIE 1 ÅR
11

KAJA 3 ÅR
12

3. adventssamling

17

Julelunsj/
julefrokost

Lørdag
4

10

Tradisjoner og tradisjonsmat; pynting av huset – inne og ute, sylte, ribbe, lage ny pynt,
baking av tradisjonsbakst…
13

Fredag
3

Hvem tramper på loftet? Vi blir
kjent med fjøsnissen…

48

49

Torsdag

3. søndag i
advent

18

4. adventssamling

19
4. søndag i
advent

FILLIP 5 ÅR
NINA 60 ÅR

51

20
Nissefest med
nissegrøt.
Kanskje får vi se
nissen?

21
Vintersolverv; i dag kan
det ikke bakes, man
skal ikke jobbe med noe
som snurrer.

22

27

28

29

23
SISTE DAG FØR
JULEFERIE…

24

25

26

31

1.januar 2022

2.
GUNN ANITA
47ÅR

GOD JUL😊
30

52

JULEFERIE….BHG STENGT…

-Tradisjoner-

DESEMBER 2021

Rammeplanen sier:

Barnehagen skal skape
interesse for samfunnets
mangfold og forståelse for
andre menneskers
livsverden og levesett.
Gjennom å samtale om og
undre seg over
eksistensielle, etiske og
filosofiske spørsmål, lytte
til andre, reflektere og
finne svar. Slik skal
barnehagen bidra til å
legge grunnlag for kritisk
tenkning og dømmekraft.

JANUAR

Mål: Vi blir kjent med forskjellige typer
gårdsdrift. Vi drar på gårdsbesøk og ser
på melkekyr, kjøttfe, kylling fjøs,
eggproduksjon, sau- og geitedrift. Vi
ser på godt dyrestell og respekt for
dyrelivet, skaper forståelse for hvor
maten kommer fra og hvordan den
produseres.

Danning og voksenrollen i Purktrøa
Det må finnes en genuin interesse for å få tak i andre
menneskers perspektiv og synspunkter, enten de er 1
eller 90 år – da kan vi gi omsorg. Hos oss ønsker vi å
synliggjøre og verdsette de ulike behovene barna har. For
å få til dette, må vi ha voksne som er tilstede i
øyeblikkene.
Vi opplever at å dele i små grupper, gir ansatte bedre
forutsetning til å se hvert enkelt barn. Da ser vi hva
hver enkelt er interessert i, og har behov for. Ved å
jobbe slik, opplever vi at det dannes en større trygghet i
gruppen – både for små og store.
Trygghet og omsorg er basis som utgangspunkt for
læring. Smågruppene gir oss også grunnlag for å se
hvordan barnegruppen fungerer i sin helhet. Vi som
voksne skal kunne utfordre barnas tenkning, og
filosofere sammen med dem. Dette ser vi blir lettere for
barna, når de er i små grupper.
Danning er først og fremst en prosess som skjer i møte
mellom mennesker. Vi reflekterer over egne handlinger
og væremåte. I Purktrøa gårdsbarnehage møtes små og
store mennesker, her møtes folk med ulik bakgrunn,
kultur, religion og utdanning. Danning er MER enn
omsorg, MER enn sosialisering –samtidig rommer
DANNING alt dette. Barna lærer i hovedsak av hverandre,
men lærer av oss voksne der vi makter å ta
barneperspektivet. Det er viktig med bevisste voksne
som forbilder.

Uke

1

Mandag
3
Oppstart etter
juleferie velkommen😊

Tirsdag
4

Onsdag
5

Torsdag
6

Fredag
7

Lørdag
8

Søndag
9

Is pynt og is kunst….
Vann fryser til is – spennende prosess.

IBEN 6 ÅR
10

11

12

13

Lysfest
2

3

VILDE F.J 5 ÅR
PETTER 6 ÅR
17

18

Grisens dag

Verdens snømanndag

24
4

19

26

16

22

23

29

30

ELINE SOFIE 3 ÅR
21

Planleggingsdag
-bhg. stengt
27

Flere gårdsbesøk denne uken..

15

Vi starter opp med nye gårdsbesøk …

20

Fuglemat

25

14

28

Dyrene på vinteren…
SANDRA 43 ÅR

BRAGE 4 ÅR

31
5

Gårdsdrift – forskjellige dyr

JANUAR 2022

Rammeplanen sier:
Barnehagen skal bygge sin virksomhet på
prinsippet om likestilling og ikkediskriminering og bidra til at barna møter
og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha
like muligheter til å bli sett, hørt og
oppmuntret til å delta i fellesskap i alle
aktiviteter i barnehagen.

MÅL: Vi hugger, klyver,
stabler og tørker vår egen
ved. Det er rolig på gården,
da er det lurt å fylle opp ved
lagrene. Vi må stå bredt med
bena når vi bruker øks,
ingen må stå i den retningen
treet faller, skal barken ligge
opp eller ned når venden
stables til tørk…

FEBRUAR
Vi tar hverandres hender og
setter oss i ring –vi er en
masse søsken, oss skiller
ingenting. For Gud er far til
alle, og jorden er vårt sted,
og alle verdens mennesker
de er vi venner med☺

Februar er karnevals
måned. I Purktrøa lager
vi kostymene våre selv
–vi maler litt, klipper,
limer og samarbeider, å
vips har vi lagd et
superkult kostyme til
akkurat det vi har lyst å
kle oss ut som.
På selve karnevals dagen
vil vi dele inn i grupper
og lage spennende og
temabaserte
lekestasjoner.

Tema i år: Gårdsdyr

j
Uke

Mandag

Tirsdag
1

Onsdag
2

Torsdag
3

Fredag
4

Lørdag
5

Vi blir kjent med samiske tradisjoner, sanger, mat…..

5

7

8

6

9

10

Søndag
6
Samefolkets
dag

11

12

INGRID N
3ÅR
13

18

19

20

26

27

Vedarbeid… hogge…klyve…stable…tørke…
VILDE S.N 6 ÅR
14

15

7
MARTE H. 47 ÅR
21
8

16

Vi bryr oss om hverandre -hvordan kan vi hjelpe
hverandre -hvordan er vi gode med hverandre….

Den barmhjertige
samaritan
22

17

23

24

Vi starter med karnevalsforberedelser….
«Per varmstein
-fortelling

25

Fastelavn
AMALIA 2ÅR
PERNILLE 4ÅR

28
9

Blåmandag…

-Vinter og karnevalstid-

FEBRUAR 2022

Barns medvirkning

MARS
MÅL: Skape nysgjerrighet
rundt våren og det som
spirer og gror. Skape
undring og eksperimentere
med ulike typer frø, hva
kan vi så, ulike måter å så
på…

Rammeplanen sier:
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig
utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for
å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en
viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige
samfunn.

- står sentralt for barns
danning til demokrati.
Medvirkning handler ikke
om at barnet skal ha rett
til en hver tid, men at
barnet skal oppleve seg selv
som betydningsfullt.
Hos oss i Purktrøa ønsker vi
å gi barna denne
opplevelsen, gjennom å
være nær dem og tilstede.
Dette fordi barn har ulike
forutsetninger for å
uttrykke seg, og da må
voksne være der for dem.
Noen barn har språk, og
noen barn har ikke verbalt
språk, men felles er at de
har en form for å uttrykke
seg. Uansett uttrykksform
– skal alle barn bli hørt, bli
sett og respektert.
Gjennom barnas lek, har
man store forutsetninger
til å observere alle
uttrykksformene som barna
har.

Uke

Mandag

Tirsdag
1

Onsdag
2

Torsdag
3

Fredag
4

Søndag

5

6

11

12

13

18

19

20

Karneval

Vi fortsetter med karnevalsforberedelser…

9

Lørdag

HANNA 2 ÅR
7

8

9

10

Vi sår inne -kan vi lage minidrivhus?

10
Dette bildet

14

15

11

16

17

Vårjevndøgn

Vi fortsetter å så…det blir spennende å se hva som vil blomstre,
og hvilken avling vi vil få…

TIRIL 6 ÅR

Barnehagedagen -22
21

22

12

24

29

25

26

27

Vaffeldagen

Planleggingsdag
-bhg. stengt
28

13

23

EDVIN 5 ÅR
BIRGIT 59 ÅR

-no kan grisen
ut, seies
det😉

30

31

Påskebudskapet…
RUNA 2 ÅR

-Det spirer og gror-

MARS 2022

APRIL

Påske

Vi hører påskebudskapet -hva
skjedde...Jesus døde på korset og sto
opp fra de døde...går det an? vi
undrer oss og filosoferer sammen
med barna.
Rammeplan sier: at personalet skal
utforske og undre seg over
eksistensielle, etiske, religiøse,
livssynsmessige og filosofiske
spørsmål sammen med barna.
Rammeplanen sier:
Leken skal ha en sentral plass
i barnehagen, og lekens
egenverdi skal anerkjennes.
Barnehagen skal gi gode vilkår
for lek, vennskap og barnas
egen kultur. Leken skal være
en arena for barnas utvikling
og læring, og gi rom for ulike
typer lek både ute og inne.
Barnehagen skal bidra til at
alle barn kan oppleve glede,
humor, spenning og
engasjement gjennom lek –
alene og sammen med andre.

Bursdagsfeiring i barnehagen☺
Vi feirer alltid med flagg ute på
trappa og henger opp ballong
på barnets plass –da er det
stas å komme i barnehagen
(samt det kan være litt ekkelt
med så mye oppmerksomhet…)
På Storpurka får jubilanten et
dikt og bilder av seg selv
gjennom året. Vi feirer
storslagent med krone, sang og
«raketter». Barnet får selv
bestemme hva han/hun har
lyst til at vi skal spise når vi
feirer dagen☺ På Litjpurka
feirer vi også med selvvalgt
mat (i samråd med foreldre),
bilde på plassen, sang, krone og
«raketter» –bursdag er en stor
dag☺
Skal bursdagsinvitasjoner
legges i barnehagehylla må
disse inkludere alle i samme
årsklasse, alle jenter eller alle
gutter. INGEN SKAL FØLE SEG
UTESTENGT!!

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

8

9

10

15

16

17

23

24

13

4

5

6

Påskebudskapet -Jesus lever…

Gulerotdagen
14

11
15

12

13

14

PÅSKEFERIE…BHG STENGT….
18

16

7

19

2.PÅSKEDAG
-BHG. STENGT

25

20

Skjærtorsdag
21

Langfredag
22

Hva skjer rundt oss når våren kommer…på trærne…i fjøset…på åkeren…i skogen…
Vi observerer, følger med, og undrer oss sammen…
26

27

28

29

30

17

-Påske-

APRIL 2022

Tradisjoner og lek
Våren er her – vi
bruker mest mulig
tid ute. Nå er det
en fin tid for
tradisjonslek.
Rødt lys, paradis,
hoppe tau, ta den
ring og la den
vandre… Kan du
noen
tradisjonsleker
som du kan lære
oss?

MAI
MÅL: Hva er «våronn»? Vi ser på
våronna steg for steg. Frau - plog –
horv – så - trommle – ulike typer
åker, korn, potet, gress, grønnsaker,
raps. Våronn på stor og liten åker, vi
ser på forskjellige arbeidstraktorer
og redskaper.

Rammeplanen sier:

Purktrøa,
Purktrøa, Nøff,
Nøff, Nøff.. Alle
er vi kjempe
TØFF!
HURRAAAA☺

Sosial kompetanse er en
forutsetning for å
fungere godt sammen
med andre og omfatter
ferdigheter, kunnskaper
og holdninger som
utvikles gjennom sosialt
samspill. I barnehagen
skal alle barn kunne
erfare å være
betydningsfulle for
fellesskapet og å være i
positivt samspill med
barn og voksne.
Barnehagen skal aktivt
legge til rette for
utvikling av vennskap og
sosialt fellesskap. Barnas
selvfølelse skal støttes,
samtidig som de skal få
hjelp til å mestre
balansen mellom å
ivareta egne behov og
det å ta hensyn til
andres behov.

Uke

Mandag
2

Tirsdag
3

4

Torsdag
5

Fredag

Lørdag

Søndag

6

7

8

12

13

14

15

19

20

21

22

28

29

Våronn på stor og liten åker…

18

9

10

11

Bartimeus -hva forteller historeien?

19

16
20

Onsdag

17
Gratulerer med dagen!

Fargene i flagget
Vårt
Rødt-hvitt-blått
23

21

18

Våronn i nærmiljøet…vi ser på forskjellige åkrer og
utstyr
24

25

Hva skjedde på Kristi
himmelfartsdag…

26
KRISTI
HIMMELFARTDAG
-BHG STENGT

27

OLEA 5 ÅR
30

31

22
MEIER 4 ÅR
INGRID U.T 4 ÅR

-17.mai og våronn-

MAI 2022

I Purktrøa ser vi at å bruke ulike miljø
rundt barna, er verdifullt. Barna deler og
erfarer sammen med andre, når de leker i
bekken, springer i skogen, holder i ei
marihøne eller en frosk, kommer krypende
å vil sitte i fanget – for å klare å fange opp
barnas ønsker og behov må vi voksne være
tilstede og sammen med barna.

JUNI
MÅL: Vi ser på syklusen på
gården. Hva har vi gjort hele
året? Kornet som vi så ble
treska i august, åkeren som
ble pløya i mai er nå grønn
og etter hvert vil den bli gul
igjen og skurtreskerne
kommer frem igjen. Hvordan
så grønnsakåkeren vår ut i
april og hvordan ser den ut
nå? Hva gjør elgen vi jakta
på i september nå?

Rammeplanen sier:
Å møte individets behov
for omsorg, trygghet,
tilhørighet og
anerkjennelse og sikre
at barna får ta del i og
medvirke i fellesskapet
er viktige verdier som
skal gjenspeiles i
barnehagen. Barnehagen
skal fremme demokrati,
mangfold og gjensidig
respekt, likestilling,
bærekraftig utvikling,
livsmestring og helse.

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag
1

Torsdag
2

Fredag
3

Lørdag
4

5

Pinse -hva er det??

22

SOFIA 3 ÅR

WENCHE 48 ÅR
6

23

Søndag

7

2.pinsedag
-bhg stengt
13

24

8

9

10

Førskolegruppa skal på
overnattingstur

JAKOB ANDREAS
4 ÅR
MARTE R. 37 ÅR
14

15

16

17

Silolegging… maten til kua…
ELMA 4 ÅR
20

25

21

11

22

23

12

EMMELI 2 ÅR
SIMEN 4 ÅR
18

19

25

26

Planleggingsdag
-bhg. stengt
24

Sankthans

Sommerleker og sommermorro

OLEAH 3 ÅR
27
26

28

29

Vann…vann..vann…

-Tilbakeblikk på året-

30
Siste dag før
sommerferie 😊

JUNI 2022

JULI

Barnehagen er full av magi,
En plass med barneglede i,
et sted hvor det settes spor
I både liten kropp, og stor.

Hvor søledammen kan bli et
kjempestort hav,
en pinne blir til en tryllestav,
hvis vi tør kan vi bli hva vi vil,
er du streng kan du lett trylles snill.
Det er voksne der som vil oss vel,
Og gjerne er med på et sprell,
Som gir bort omsorg og er vår venn,
Og får våte smellkyss igjen.
Og dette er ikke på langt nær alt,
Hvis en dag alt går på tverke og galt,
Så får vi magisk kos og trøst,
Både sommer, vinter, vår og høst.

FERIE
Mål: slappe av,
få nye inntrykk,
lade batterier,
spise is, nyte
SOLA, bade.
Repeat.

Rammeplanen sier:
Barnehagen skal fremme respekt for
menneskeverdet ved å synliggjøre,
verdsette og fremme mangfold og
gjensidig respekt. Barna skal få oppleve
at det finnes mange måter å tenke,
handle og leve på. Samtidig skal
barnehagen gi felles erfaringer og
synliggjøre verdien av fellesskap.
Barnehagen skal bidra til at alle barn
føler seg sett og anerkjent for den de er,
og synliggjøre den enkeltes plass og
verdi i fellesskapet.

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

8

9

10

God sommer alle sammen…

26

4

5

6

7

27
SIGRI 37 ÅR
11

IMRE 5 ÅR
12

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28
INGRID L.I 5 ÅR
18

19

29
CARINE 33 ÅR
25

26

EINAR 6 ÅR
27

28

29

30

31

30

NYT-NYT-NYT

JULI 2022

AUGUST

Tema: OPPSTART –

VELKOMMEN TIL ET
NYTT BARNEHAGEÅR☺
Mål: vi blir kjent med
hverandre, dyra våre og
barnehagen vår. Vi skaper
trygghet for alle, både
barna, foreldrene og
personalet.
Vi ønsker å skape gode
dager for alle…når vi er
trygg har vi det godt☺

Uke

Mandag
1

31

Tirsdag
2

VELKOMMEN TIL
ET NYTT
BARNEHAGEÅR😊

Onsdag
3

Torsdag
4

Fredag
5

Lørdag

Søndag

6

7

Vi blir kjent med hverandre, barnehagen vår, lekeområdet og
rutinene våre…Dette blir GØY!!!

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

27

28

32

33

Hvordan vil vi ha det i barnehagen vår -vi samtaler ilag -alle sin mening er like
viktig…DIN STEMME TELLER!!!
22

34

23

24

25

26

Vi øver oss på bordverset og takkeverset -alltid fint å ramme inn et måltid
med en fast start og avslutning
29

30

31

35

AUGUST 2022

