Årskalender
for Kulturbarnehagen

Barnehageåret

2018 & 2019

Vi håper alle har hatt en flott sommerferie! Og vi ønsker alle de nye barna med familie spesielt velkommen,
samtidig som vi gleder oss veldig til å møte alle dere kjente igjen.
Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og Kunnskapsdepartementets forskrifter og retningslinjer,
Rammeplanen, barnehagens vedtekter, og Tromsø kommunes regler for drift av barnehage.
Årsplankalenderen er formet som en vanlig kalender med oversikt over barnehageårets måned, uke og dager. Den
viser hva som til enhver tid skjer i barnehagen, både av aktiviteter, begivenheter, møter, m.m.
Noen av begivenhetene er gamle tradisjoner, mens noen er nye. Til hjelp for valg av aktiviteter har personalet blant
annet brukt rammeplanen som en veiledende veiviser.
I tillegg til årsplankalenderen sender hver avdeling ut periodeplaner,
tidligere månedsplaner. Periodeplanen kan vare lengere enn en måned.
Den er mer detaljert enn årsplankalenderen. Og den er spesifikt rettet
mot den enkelte avdeling. Årsplankalenderen er førende for periodeplanene, og den revideres hvert år av personalet, og godkjennes av
Samarbeidsutvalget.
Eventuelle korrigeringer av årsplan kalenderen vil vises i periodeplanene.
Vi ser frem til et spennende år fylt med trygghet, omsorg, lek, læring, vennskap og utvikling, og vi gleder oss til å
samarbeide med dere alle!
Birgitta Czyz

Kontaktinformasjon
Hjemmeside:
Nummeret til barnehagen er:
Direktenummer til daglig leder er:
Avdelingene er tilgjengelig
E-mail adressa:
Adresse:

www.kulturbarnehagen.tromso.no
77 69 97 00
976 80 850.
kl. 07.30 – 16.30.
post@kulturbarnehagen.tromso.no
Overlege Meyersvei 4, 9013 Tromsø

Styret i barnehagen frem til Allmøtet høsten 2018
Leder: Jon Hveding Medlemmer:Marius Furnes, Nils Einar Nordang, karina Dahl. Vara: Marie Grøn Sælen og
Henriette Løvdal-Hoel. Ellen Dalseth, ansatte representant. Benedicte Brokstad (vara for ansatte representant).
Samarbeidsutvalget i barnehagen frem til Allmøtet høsten 2018
Leder: (Kristin Evensen) konstituert til høstens Allmøte: Hans Christian Vangberg
Medlemmer: Cecilie Hansen og Oda Marie Austheim. Vara: Hanne Langseth - Eide
Mats Ernstsen, June Amundsen, Jonas Olsen og Helene S. Lyngmo(ansatte representanter).
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HULDRESTUA
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Mail:huldrestua@kulturbarnehagen.tromso.no
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Mail:hamperokken@kulturbarnehagen.tromso.no
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Tilvenning
Vi starter barnehageåret med tilvenning – vi setter av hele
måneden til å bli godt kjent med hverandre. For at tilvenningen
skal bli så skånsom som mulig for barnet – og foreldrene – har
vi noen tips som kan lette perioden litt.
Start så tidlig som mulig. Har dere mulighet til å besøke
avdelingene noen ganger i forkant av oppstart, er dette
kjempefint!
Ta med overgangsobjekter – for eksempel bilder av familie, en
bamse eller teppe eller andre ting som kan være til hjelp, og
kan føles trygt for barnet.

«Selv

Bruk god tid når dere leverer – det er godt for barnet å se at
også foreldrene trives i barnehagen og er trygg på de som

om det ser ut som om alt er trått,

Så har jeg det bra og veldig godt.
Vi vinker og sier hadet bra,
Så ses vi en gang i ettermiddag»

jobber der.

Gi tydelig beskjed når du skal gå. Det er også viktig at dere
faktisk går når dere har sagt at dere skal gå.
Snakk med oss dersom du er usikker – det kan være vanskelig å
forlate et gråtende barn, men ta det opp med oss, ikke vis
ovenfor barnet at du er utrygg.
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Klubb
Ungene i Kulturbarnehagen er inndelt i aldersbestemte «klubber» som
samles på tvers av avdelingene hver onsdag ca. kl. 9.30 – 11-33
Tigerklubb: 1-2 åringene
Elefantklubb: 2-3 åringene
Marihøneklubb: 3-4 åringene
Løveklubb: 4-5 åringene
Isbjørnklubb 5-6 åringene
Klubbene er en måte å bli kjent med hverandre på tvers av avdelingene.
Hver klubb har et eget opplegg med aktiviteter tilpasset aldersgruppen. I
hovedsak fokuserer vi på aktiviteter innen musikk, drama og forming.
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Foreldresamarbeid

Musikk

«Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god
dialog med foreldrene. Samarbeidet skal både skje på individnivå;
med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå; gjennom
foreldreråd og samarbeidsutvalg" (Rammeplanen). I nært samarbeid
med foreldrene skal vi tilrettelegge for et best mulig tilbud for
enkeltbarnet. Vi har to faste foreldresamtaler i året, en på høsten og
en på våren. Her utveksles for eksempel observasjoner og
vurderinger, fra hjem og barnehage, knyttet til barnets helse, trivsel
og utvikling. I tillegg er selvsagt den daglige dialogen i hente- og
bringesituasjonen vel så viktig. Barnehagen har et foreldrestyre og et
samarbeidsutvalg, som begge har møte ca. en gang i måneden. I
begge disse utvalg sitter det også representanter fra personalgruppa,
som er med å sikre det helhetlige samarbeidet i barnehagen.
Kulturbarnehagens øverste organ er Allmøte, som består av alle
foreldre i barnehagen. Allmøte settes to ganger i året, et på høsten og
et på våren.
Kulturbarnehagen har ett foreldremøte i løpet av året, i forbindelse
med oppstarten på høsten. Foreldremøtet foregår avdelingsvis,
bortsett fra en kort felles presentasjon av personalgruppa. I tillegg
har vi en del andre foreldretreff i løpet av året: avdelingsvis
foreldrekaffe i september og januar, og foreldrefrokost i forbindelse
med påske. Vi inviterer også alle foreldre og foresatte til
skogsnissefest m/foreldregløgg i november, åpning av
kunstutstilling i mai, og sommerfest med grilling i juni.

Særpreget med Kulturbarnehagen er at
de ansatte skal til enhver tid jobbe med
de estetiske fagene.
I dette barnehageåret skal vi prøve en
ny metode. Vi har delt de tre
fagområdene inn i tre perioder på ca. 3
måneder.
Da vil vi ha hovedfokus på det enkelte
fag. Vi starter opp med musikk. Denne
perioden vil vare fra august til
november. Deretter vil vi jobbe med
forming, og til slutt drama.
De ansatte har utarbeidet egne
fagplaner for sitt fagområde.
I musikk skal vi bla. Fokusere på sang
og bruk av instrumenter. Elementer
som rytme, klang og puls vil være
viktige redskaper.
Vi har tidligere hatt fast korgruppe.
Dette vil vi prøve å få til i år også

Uke

Mandag

Tirsdag

40

1

Onsdag
2

Torsdag
3

Veiledning

Fredag

Barnehagen
stengt
41

8

9

Avdelingsmøter

Lørdag

4
5
Planleggingsdag Planleggingsdag

10
Teamledermøte

Søndag
6

7

Barnehagen
stengt
11

12
Fellessamling
Kalle artikanin

13

14

18

19

20

21

25

26
Fellessamling
Øystein &
Tussebamsen

27

Førstehjelpskurs
Uke 41 - 43: 1.Kl. + Saml.bs 1 praksis

Foreldresamtaler Huldrestua
42

15
Avdelingsmøter

16

17
Møte førskolelærer

Foreldresamtaler Hamperokken
43

22
Avdelingsmøter

23

24
Teamledermøte

Foreldresamtaler Lillestubben og Tusseskogen
FN dagen
Allmøte
Kl. 20 – 22

SU møte
44

29
Veiledning

30
Styremøte

Brannvernuka

31
Hms møte

28
Sommertid
slutter
Klokka stilles
1 time tilbake

Mangfold og likeverd

Brannvern

"Barnehagen skal fremme respekt for
menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og
fremme mangfold og gjensidig respekt. Det fins
mange måter å tenke, handle og leve på, og alle
skal føle seg sett og anerkjent for den de er.
Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i
familieformer, fremme likeverd og likestilling,
og motvirke alle former for diskriminering"
(Rammeplanen).

I barnehagen er vi opptatt av brannvern! Vi kjører
flere brannøvelser i løpet av året og har ei egen
brannvernuke før jul. I år blir vi bedre kjent med
brannbamsen Bjørnis, som er en ny nasjonal
satsing når det gjelder brannvern- opplæring for
barn i barnehager. Ved hjelp av Bjørnis skal vi ta
barna gjennom ulike brannforebyggende temaer –
på samlingsstund eller gjennom forestillinger.
Nærmere info om brannvernuka vil komme på
periodeplanen, slik at dere kan prate med barna
om dette hjemme. Vi kjører både varslede og
uanmeldte brannøvelser i barnehagen, og
møtestedet ved alarm er nede på fotballbanen.

I Kulturbarnehagen er vi svært opptatt av å se
enkeltbarnet og dets familie. Vi er alle unike,
uavhengig av familiesammensetning og levekår.
I år ønsker vi blant annet å markere Arctic Pride
for å synliggjøre vårt arbeid med mangfold og
likeverd.

"La oss feire mangfoldet og gleden ved å skape
varme i en kald vinteruke" – Arctic Pride
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Tradisjoner i barnehagen

Mot slutten av november tar vi fatt på
formingsperioden. "Opplevelser med kunst og
kultur i barnehagen kan legge grunnlaget for
tilhørighet, deltakelse og skapende arbeid.
Barnehagen skal blant annet bidra til at barna
har tilgang til ulike materialer og tar i bruk
fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.
Personalet skal blant annet motivere barna til
å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama
og annen skapende virksomhet" (Rammeplanen).
I formingsperioden ønsker vi å gi barna mer
kjennskap til ulikt materiale, ulike teknikker
og uttrykksformer. De skal få leke og utfolde
seg med disse, vi skal utforske, utfordre
hverandre og lære nye ting. Noe av det vi
jobber med i denne perioden vil tas med til
Kunstutstillinga vår i april/ mai.

Vi i Kulturbarnehagen har reservert oss fra den kristne
formålsparagrafen. Derimot er tradisjoner sterkt forankret
her hos oss, noe som også er godt synlig i desember. Vi tar
en liten pause i formingsperioden, og koser oss med blant
annet julemusikk, ventesamlinger, pepperkakebaking og
juleverksted. Eksempler på fortellinger som brukes i
samlingene oppe, er "Nisse Noppes juleeventyr" og «Jan
Peder og de magiske snøkulene". Nede ligger fokuset mer
på sanseopplevelser tilpasset aldersgruppa, fremfor fastsatt
fortellerstund hver dag. Tradisjoner binder sammen det
gamle og det nye for å skape en historisk kontinuitet.
Innholdet er ofte knyttet til kulturelle elementer som en
mener er spesielt verdifulle, da de utgjør en vesentlig del
av et samfunns eller en gruppes sosiale tilhørighet. Noen
av våre tradisjoner gjennom året er nettopp Nisse Noppe
og Jan Peder, samt Skogsnissefest, Mørketidsfest m/
Stjernedyret, Soleventyret, Kalle Artigkanin, Piratdagen
og kunstutstillinga vår på Kulturhuset. Vi er svært glade i
våre tradisjoner – men også opptatt av å fornye oss!
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Ingen faste aktiviteter denne måneden.
Vi koser oss med advent og juleverksted.
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Barnehagen har stengt fra 23 desember – 2 januar

Mat i barnehagen

Sola er tilbake…

"Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan
oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt
og sosialt velvære, og fysisk og psykisk helse. Gjennom
medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna
motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende
forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.
Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med egne
behov, får kjennskap til kroppen og utvikler gode vaner
for hygiene og et variert kosthold. Personalet skal blant
annet legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til
måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse
hos barna. Vi skal bidra til at barna kan tilegne seg gode
vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene,
aktivitet og hvile" (Rammeplanen). Kosthold er viktig for
store og små, og vi ønsker at barna i Kulturbarnehagen
skal ha positive opplevelser knyttet til mat og måltider. Vi
har egen kjøkkenassistent som lager god og variert mat,
hvor både kjøtt, fisk, frukt og grønt er godt representert.
Det utarbeides meny for hver måned, som skal henge
tilgjengelig på avdelinga.

"Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme
forståelse for naturens egenart, og barnehagen skal
legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på
naturvitenskapelige fenomener. Personalet i
barnehagen skal bidra til at barna opplever,
utforsker og eksperimenterer med naturfenomener
og fysiske lover, samt reflektere sammen med
barna om sammenhenger i naturen"
(Rammeplanen). Det spesielle med å bo så langt
nord, er at sola er borte i to hele måneder. Mens vi i
november har fokus på mørketida og dens
fenomener, er vi i januar opptatt av solas
tilbakekomst. Vi gir barna tid og anledning til å
stille spørsmål, reflektere og samtale om hvorfor
naturen er som den er. Soldagen feirer vi med hatter
og vimpler, viser forestillinga Solringen, vi synger
sanger, går i tog og koser oss med solboller.
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Drama
Leken er en viktig del av barnets liv, og den dramatiske leken tar gjerne stor plass i barnets hverdag.
Drama styrker barnas samhold, og når de sammen skaper lekekarakterer og leker sammen. Ofte er den
dramatiske leken spontan og uten rekvisitter, men ved å bruke kostymer eller andre ting kan man skape
magi som inviterer og inspirerer barna til dramatisk lek. I lek kan kostymer fungere som «springbrett»
for barnas kreative tenkning og bruk av fantasien sin ved å skape ulike lekekarakterer. Kulturbarnehagen
har ett eget kostymerom med utkledningsklær, parykker og annet utstyr som barna har tilgang på. Vi
bruker også ansiktsmaling, som kan være ett kostyme i seg selv!
Gjennom hele året har vi i Kulturbarnehagen fellessamling to til tre ganger i måneden. Da samles vi, alle
barn og voksne, og ser en forestilling ( f eks ett spontant eventyr etter tema, improteater, ett av våre
tradisjonelle eventyr) eller har en spennende samling i lag. Vi i Kulturbarnehagen elsker dramafaget, og
vi bruker det mye i vår hverdag. Alt ifra lunsjsamlinger, som metode i ulike temaer på avdelingene,
impro-teater av store som små, til åpninger, i uteaktiviteter og i lek. Teater og dramalek mener vi bidrar
til å styrke selvbilde, trygge barna, til empatiutvikling og det er til hjelp i bland annet skolestarten for de
lite eldre barna. Kulturbarnehagens personale har kompetanse, kunnskaper og et stort engasjement i
drama.
Våre 5-åringer har hvert år en stor Avslutningsforestilling. De skriver sin egen forestilling, finner på sine
egne karakterer og lager sitt eget eventyr. Voksne er behjelpelige med musikk, kostyme, lydeffekter og
scenografi, alt etter barnenes visjon. En fantastisk forestilling som garantert er noe helt unik!
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Vinterleker og utetid

Barnehagedagen.

Kulturbarnehagen vil at barna gjennom hele
barnehageåret skal få oppleve bevegelsesglede, lek,
trivsel og mestring gjennom en variasjon av
aktiviteter både inne og ute. At barna får oppleve
årstidene, den friske luften og forskjellig natur
gjennom ulike uteaktiviteter er viktig for oss.

Barnehagedagen er en årlig markering der
vi vil synliggjøre barnehagens aktiviteter
og mangfold – der lek, læring, danning og
omsorg er grunnleggende.
Barnehagedagen kan bidra til å øke
forståelsen for barnehagens innhold, de
ansattes arbeid og hva som skaper en god
barnehage. Barnehagedagen arrangeres av
Utdanningsforbundet, Fagforbundet og
Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Denne måneden har vi bland annet våre
tradisjonelle vinterleker der vi legger til rette for
diverse utendørs aktiviteter som er med på å
utfordre og videreutvikle barnas motoriske
ferdigheter, koordinasjon og fysiske egenskaper. I
tillegg har vi ett utvalg av kunstneriske aktiviteter
utomhus; vi maler f eks i snøen, vi bygger
sneskulpturer, farger vann og fryser til is. Kunst
hører ikke bare til innenfor husets fire vegger, den
kan også skapes og oppleves utendørs!

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Hvert år er det ett nytt tema.

Torsdag

Fredag

9

Lørdag

Søndag

1

2

3

Fellessamling
Formingsgruppa

10

4

5

Avdelingsmøter

6

Start dramaperioden

11
Avdelingsmøter

8

9

10

14

15

16

17

Allmøte
Kl. 20 – 22

Skolene har vinterferie denne uka
11

7

Teamledermøte

12

13
Møte førskolelærer

Barnehage
dagen

Dugnad
Hamperoken
&
Prosjekt: Vinterleker
Lillestubben
Uke 11 - 13: 3.Kl. + Saml.bs 3. praksis
Kl. 17– 21
12

18
Avdelingsmøter

19

Su møte personalet

Dugnad
Hamperoken&
Lillestubben
Kl. 10– 16

20
Teamledermøte

21

22
Fellessamling
Avslutning
Vinteraktiviteter

23

28
Personalmøte

29

30

Vårjevndøgn
Dag & natt like lang

Prosjekt: Vinterleker

24

Foreldresamtaler Lillestubben og Tusseskogen
13

25
Avdelingsmøter

26
Styremøte

Foreldresamtaler Huldrestua

27
Hms møte

31
Sommertid
starter
Husk å stille
klokka 1 time
fram!

Jan Peder

Førstehjelp

Jan Peder er vår fine drage som bor på loftet (han er oppkalt
etter mannen som bygde barnehagen).

De ansatte har førstehjelpskurs en
gang hvert barnehageår. Kurset er
skreddersydd for ansatte i
barnehagen og inneholder bla.
grunnleggende førstehjelp og
livredning for små barn. Gjennom
samlinger, aktiviteter og lek lærer vi
barna førstehjelp.

Dragen Jan Peder er en stor del av Kulturbarnehagens kultur
og er en mystisk og litt spennende karakter, som barna
undres over og snakker om. Vår koselige drage er nå litt
sjenert, og det er sjeldent han viser seg. Når vi har Karneval,
får vi se ett glimt av han på loftet.
Jan Peders gode venner har også flyttet inn på hver sin
avdeling; på Tusseskogen bor Tussebamsen, på
Hamperokken bor lemmenen Hampeliten, på Huldrestua bor
Huldrejenta og på Lillestubben bor ekornet Øystein. Larven
Laffen er en til karakter i vennejengen som er veldig glad i
miljøvern og ta vara på naturen. Til sammen elsker de lek,
moro, dans, forming, musikk og teater!

Vi har på huset en figur som heter
Henry. Han er en dukke som har vært
litt «uheldig» og som brukes til å
visualisere førstehjelp tilrettelagt for
alle barna.

Jan Peder og hans venner forekommer i mange av
Kulturbarnehagens egne eventyr, forestillinger,
fellessamlinger, julekalender og i vår hverdag.

Uke

Mandag

Tirsdag

14

Onsdag

1

Torsdag

2

Avdelingsmøter

Fredag

Lørdag

Søndag

3

4

5

6

10
Teamledermøte

11

12
Påskeharen
kommer
Lillestubben
Påskefrokost

13

7

Teamledermøte

Foreldresamtaler Hamperokken
15

8

9

Avdelingsmøter
Hamperokken
påskefrokost
16

15
Avdelingsmøter

Huldrestua
Påskefrokost

16

Tusseskogen
Påskefrokost

17
Barnehagen
stenger kl.12

18
Skjærtorsdag

19
Langfredag

14
Palmesøndag

20
Påskeaften

21
1.påskedag

Barnehagen stengt fra 18 – 22.4
17

22

23

2.påskedag

18

29
Avdelingsmøter

24
Hms møte

30
Styremøte
Åpning
utstillinga
Kl. 15.30:
Foreldrekaffe på
Kulturhuset

25
26
Personalmøte
Fellessamling
Jan Peder &
vennene hans

Husk å levere inn ferielista før 1.mai

27

28

Verksted
Vi har planlagte verksteder 1-2 ganger i uken. I
Kulturbarnehagen har vi spesielt fokus på de estetiske
fagene og verksted vies derfor til drama, forming og
musikk. Årsplanens kalender og avdelingens

Selv om rammeplanen ikke nevner verkstedet

periodeplan er noe styrende for aktivitetene i verksted,

eksplisitt så er det mye i rammeplanen som taler for

men de preges i hovedsak av hva barnegruppa på den

verkstedarbeid med barn.

aktuelle avdeling er opptatt av der og da.

Rammeplanen sier blant annet at barnehagen

Mye av poenget med verksted er å skape en kreativ

gjennom arbeidet med fagområdet kunst, kultur og

atmosfære for barna, der de skal ha ulike typer

kreativitet skal bidra til at barna tar i bruk fantasi,

materialer og utstyr tilgjengelig. Denne

kreativ tenkning og skaperglede. Barna skal støttes i

tilgjengeligheten medfører også behovet for

å være aktive og skape egne kunstneriske og

tilgjengelige voksne som ser barnas interesse og

kulturelle uttrykk.

initiativ og responderer på det, som igjen oppmuntrer
barna til å være skapende og utforskende.

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

18
Åpning
utstillinga
Kl. 15.30:
Foreldrekaffe på
Kulturhuset
19

6

Torsdag

1
Arbeidernes dag

2

Lørdag

Søndag

3

4

5

Medarbeidersamtaler

Barnehagen
stengt

7

Avdelingsmøter

Fredag

8

9

10

11

12

15

16
17.Mai feiring i
barnehagen

17

18

19

23
24
Personalmøte
Fellessamling
Dramagruppa

25

26

Teamledermøte

SU møte

Medarbeidersamtaler
20

13
Avdelingsmøter

14

Møte førskolelærer

Medarbeidersamtaler
21

20
Avdelingsmøter

Barnehagen
stengt
21

Gårdsbesøk

Avslutning dramaperioden

22

27
Avdelingsmøter
Su møte personalet

22
Teamledermøte
Dugnad
Huldrestua&
Tusseskogen
Kl. 17 – 21

28
Styremøte
Nye barn på
besøk

29
Hms møte

Dugnad
Huldrestua&
Tusseskogen
Kl. 10– 16

30
31
Kristi
Planleggingsdag
himmelfartsdag
Fra nå av blir
Barnehagen
det ikke faste
Barnehagen
stengt
turdager
stengt

Overgang barnehage - skole
I barnehagen har vi i aldersbestemte klubber en dag i uka. Skolestarterne går i Isbjørnklubben, hvor vi blant annet
tilrettelegger for ulike skolerelaterte oppgaver. Her får de muligheten til å uttrykke tankene sine, ved at vi voksne
støtter og stiller undrende spørsmål.
I vårhalvåret har Isbjørnklubben førskoletreff med nærliggende barnehager. I samme periode er de med på å skrive
og sette opp sin egen forestilling. Denne vises for resten av barnehagen, samt for foreldre og øvrig familie på
avslutningsdagen. Før de slutter i barnehagen har de en avslutningsfest etter barnehagetid. Vi mener at disse
tingene er med på å styrke barnas selvbilde gjennom å fokusere på samhold og at det skal oppleves som trygt å
prestere foran hverandre.
Vi har intern rutine på å formidle informasjon om barna til skolen i nært samarbeid med barnas hjem. Dette skjer
via et skriftlig dokument fra Tromsø Kommune, som foreldre og pedagogisk leder fyller ut og signerer sammen,
før det overleveres den aktuelle skolen. Dette for å gjøre overgangen enklere, og for å kunne informere skolen om
de eventuelle behov barnet og/ eller barnets familie måtte ha.
Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte tiden i barnehagen på en god måte, og møte skolen og
evt. SFO med nysgjerrighet og tro på egne evner! Vi skal tilrettelegge for at de får med seg gode
erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som gir motivasjon og danner et godt grunnlag for skolestart.
De syv fagområdene som er beskrevet i rammeplanen, er i stor grad de samme områdene som barna
senere møter som fag i skolen.

Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

22

Søndag
1

2
Verdens
miljødag

23

3

4

56

7

Avdelingsmøter

Teamledermøte

Su møte

Generalprøve
Isbjørnklubben

Forestilling
Isbjørnklubben

12
Teamledermøte

13
Avslutning
Isbjørnklubben

19

20

24

10
2. Pinsedag

11
Styremøte

Brannøvelse

8
Pinse

9
1.pinsedag

14
Personalmøte

15

16

21

22

23
Sankthans
aften

Barnehagen
stengt
25

17
Avdelingsmøter

18

Hms møte

Skolene tar
sommerferie

Sommerfest
Sankthans

Sommersolverv:
Sola snur

Vi forbereder avslutning av barnehageåret
26

24

25

26

27

28
SFO tar
sommerferie

Midnight sun maraton

29

30

Miljøvern
Om våren når snøen smelter, er det mye rart som

Vi sorterer matrester, plast, glass, papir, papp og

dukker opp. Da tar vi gjerne med oss poser og hansker

melkekartonger i egne kasser i barnehagen, noe barna

på tur, og plukker søppel i nærmiljøet vårt. Vi

også er kjent med og opptatt av.

arrangerer også dugnader i barnehagen, hvor vi går

Barna våre er morgendagens voksne og skal ta vare på

sammen om å ivareta vårt eget lekemiljø.

jorda vår etter oss – derfor vil vi gi dem holdninger og

Å ta vare på naturen og miljøet er viktig for oss. Det

verdier til å gjøre det best mulig. ``Èn kan ikke gjøre alt

betyr blant annet at vi er bevisst på hvordan vi

– men alle kan gjøre litt`` ♥

håndterer søppel og tenker gjenbruk. For oss voksne

I følge rammeplan skal barnehagen bidra til at barna får

handler det om å være gode rollemodeller. Ved å

kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av

endre uvaner og finne enkle, men gode løsninger.

naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse
for hvordan de kan ta vare på naturen

Uke
27

Mandag

Tirsdag
1

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

2

3

4

5

6

7

Sommerleker ute
28

8

9

10

11

12

13

14

29

15

16

17

18

19

20

21

30

22

23

24

25

26

27

Sommerleker ute
31

29

28
Olsok

30

31

Kontaktinformasjon

Barnets navn: ______________________________
Adresse:

__________________________________________________

Når barnet ikke bor sammen med begge foresatte,
adresse til den barnet ikke bor sammen med: _________________________________________

Foresatte 1:
Arbeidssted:

_________________________________________________________________

Arbeid telefon: ___________________ Mobil:
Mail:

Arbeidstid:_______________

_________________________________________________________________

Foresatte 2:
Arbeidssted:

________________________________________________________________

Arbeid telefon: ___________________ Mobil:_____________
Mail:

Arbeidstid:______________

________________________________________________________________

Nød kontakt: Disse kan kontaktes (Minimum 2 personer):
Navn:

Adresse:

Tlf. Privat/arbeid:

__________________________________________________________
Andre forhold:
Helsestasjon:

_____________________________

Tlf.:

_______________

Fastlege:

______________________________

Tlf.:

_______________

Samtykkeerklæring
Bruk av offentlige transportmidler
Vi ønsker foreldrenes samtykke til at barna under opphold i barnehagen benytter
offentlige transportmidler til korte og lengre utflukter.
 Jeg/vi gir samtykke til at mitt/vårt barn benytter offentlig transport på utflukter i regi av barnehagen.
 Jeg/vi gir ikke samtykke.
Fotografering / filming
Bilder eller film av barna i barnehagen vil kunne bli brukt som pedagogisk dokumentasjon og illustrasjoner i
presentasjoner av barnehagens eksterne og interne dokumenter. Eksempelvis årsplaner, periodeplaner og
hjemmesiden til barnehagen.
 Jeg /vi samtykker i at bilder/filmer av mitt/vårt barn kan brukes som beskrevet.
 Jeg/vi gir ikke samtykke.
Bruk av fotografering/filming av eksterne aktører
I forbindelse med blant annet høytidsfeiringer, fellesarrangement hender det at representanter fra media
ønsker å ta bilder/opptak/ intervju av barna i barnehagen.
Dette kan også være aktuelt i forbindelse med at studenter i praksis ønsker å dokumentere gjennomførte
pedagogiske opplegg. Hvis media eller studenter tar bilder skal ikke barnets navn oppgis.
 Jeg/vi samtykker i at eksterne aktører kan ta/bruke bilder/filmer av mitt/vårt barn som beskrevet.
 Jeg/vi gir ikke samtykke.
Bruk av fotografering/filming av foresatte
I forbindelse med blant annet foreldrekaffe, fellesarrangement hender det at foresatte ønsker å ta
bilder/opptak/ intervju av barna i barnehagen.
Bilder og lignende som foresatte tar skal ikke offentliggjøres på sosiale medier.
 Jeg/vi samtykker i at foresatte kan ta bilder/filmer av mitt/vårt barn som beskrevet.
 Jeg/vi gir ikke samtykke.

Utdeling av cd med bilder/filmsnutter fra barnehageåret.
 Jeg/vi samtykker i at andre foreldre får bilder / filmsnutter av mitt barn. Dette er kun til privat bruk.
Offentliggjøring på diverse sosiale medier er forbudt.
 Jeg/vi gir ikke samtykke.
Utdeling av barnets tlf.nr og adresse til andre foreldre
Flere foreldre/foresatte ønsker å få telefonnummer og adresse til de andre barna. Det kan være i
forbindelser med bursdager, at de skal invitere på besøk, eller lignende.
Jeg/vi samtykker i at mitt/vårt telefonnummer/adresse blir gitt ut til andre foreldre.
Jeg/vi gir ikke samtykke.
Foreldreorienteringen er mottatt og gjennomlest
Foreldre/foresatte er selv ansvarlig for skriftlig å melde om endringer i samtykket.

Barnets navn: ______________________________

Dato: _____________ Foresattes underskrift:________________________________________________

Egenerklæring om barnets helse før oppstart I barnehagen
Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse.
Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets
foresatte. Barnehageloven § 23 (1).
Merknad: En helseerklæring må ikke være eldre enn et halvt år når barnet starter i barnehagen.

Barnet:
Navn:....................................................................................Fødselsdato:..........................................
Navn på barnets fastlege:...................................................................................................................
Legesenter og telefonnr:.....................................................................................................................
Barnets foresatte:
Navn: ..................................................................................Tlf:..........................................................
Navn: ..................................................................................Tlf:...........................................................
Helsestasjon:
Har barnet møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjonen?
Har barnet fulgt det norske vaksinasjonsprogrammet?
(Hvis NEI må erklæring av barnets helse gis av barnets fastlege)

Ja
Ja

Nei
Nei

Opplysninger om barnets helse:
Det er et krav i barnehageloven at de foresatte skal gi barnehagen opplysninger om barnets helse
før oppstart i barnehage.
Dette gjelder kun opplysninger som barnehagens personale har behov for i sitt daglige arbeid med
barnet i barnehagen.
Nedsatt hørsel:
Feberkramper:

Ja
Ja

Nei
Nei

Har innsatt dren
Synsvansker:
Ja Nei
Eventuelle tiltak:..........................................................................

............................................................................................................................................................
.
Har barnet Astma: Ja Nei
Allergier:
Ja Nei Eksem:
Ja Nei
Eventuelt hva slags:............................................................................................................................
Andre opplysninger:
............................................................................................................................................................
Spesielle forhold barnehagen bør kjenne til: ......................................................................................
............................................................................................................................................................
Dersom barnehagen skal ha ansvar for medisinering skal det fylles ut egne skjema i forhold til
dette.

Av hensyn til ditt eget og andres barn må barnet være friskt når det er i barnehagen. Hvis barnet
eller noen i nærmeste familie har smittsom sykdom, vil jeg/vi sørge for å underrette barnehagen.
Ved tvil, kontakt helsesøster eller lege
Sted og dato ..............................................Signatur ..........................................................................

Juleferie 2018

Vi nærmer oss jul og spørsmålet om julefri melder seg.
For å kunne sette opp vaktlister - evt. få avviklet avspasering vil vi ha tilbakemelding fra alle barna når de
tar juleferie.

Barnets navn: ________________________________________________________________

Mandag 18 /12

Tirsdag 19/12

Onsdag 20/12

Torsdag 21/12

Fredag 22/12

Kommer
Kommer ikke

Andre fridager:________________________________________________________________

Barnehagen har stengt fra lørdag 23. desember – tirsdag 2.januar.

Innleveres mandag 5.desember 2018
Hvis det er noe dere lurer på skal dere henvende dere til meg direkte.
Birgitta Czyz, mail: post@kulturbarnehagen.tromso.no, tlf. 976 80 850

Foresattes underskrift: __________________________________________________________

Påskeferie 2019
Vi nærmer oss påsken og spørsmålet om påskefri melder seg.
For å kunne sette opp vaktlister for påskeuken - evt. få avviklet avspasering i påskeuka,

vil vi ha tilbakemelding fra alle barna om fri i forbindelse med høytiden.
Barnets navn: ________________________________________________________________

Fredag 13. april

mandag 15. april

tirsdag 16. april

onsdag 17. april

Kommer
Kommer ikke

Andre fridager:________________________________________________________________

Barnehagen har stengt fra kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag.

Innleveres senest 31.mars 2019
Hvis det er noe dere lurer på skal dere henvende dere til meg direkte.
Birgitta Czyz, mail: post@kulturbarnehagen.tromso.no, tlf. 976 80 850

Fra barnehagens vedtekter:
§ 13 Åpningstider/ areal
1. Mandag – fredag kl-07.30 – 16.30. Ved for sen henting av barn ilegges de foresatte et gebyr.
2. Juleferie f.o.m. 23.12 t.o.m. 01.01. Barnehagen stiller lokalene til rådighet for foreldre som selv ønsker å
organisere barnepass i forbindelse med juleferien.
3. Påskeferie f.o.m. 12.00 ons dag før Skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag.
4. Hvert barn skal ha min. fire uker ferie (20 arbeidsdager) i løpet av barnehageåret 1. august – 31. juli.
Barna må avvikle 3 uker ferie i perioden 1. juni – 31. juli (15 dager).
Ferie utenom denne meldes 2 uker før uttak til daglig leder.
Sommerferien skal være avklart innen 1. mai. Barnehagen holder stengt 2. og 3. uka i juli.
Dette opplyses i barnehagens årsplan ved barnehageårets start. Spesielle behov må søkes særskilt.
5. Barnehagen vil være stengt 5 planleggingsdager pr. år. 4 av barnehagens planleggingsdager skal følge
skoleruta i Tromsø Kommune. Den 5 planleggingsdagen settes opp av personalet i barnehagen.
Foresatte må varsles om planleggingsdager minst 14 dager på forhånd.

Foresattes underskrift: __________________________________________________________

Ferie barnehageåret 2018 & 2019
I henhold til paragraf 13, punkt 4 i vedtektene for Kulturbarnehagen (se nedenfor), skal hvert barn ha
minimum 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, dvs. fra 1. August 2018 til 31. Juli 2019.
Barnas ferie må være avklart med oss senest onsdag 1.mai 2019
De som slutter i barnehagen skal ha avviklet ferien sin før 31.juli 2017.
Barnehagen har stengt fra 8. – 21. juli, dvs. uke 28 og 29. Da må barna ha ferie.
For at barnehagen skal kunne driftes mest mulig kostnadsoptimalt, og for å unngå inntak av flere vikarer i
sommer er det svært viktig at barn som er satt opp på ferie ikke kommer, samt at de barna som skal
komme i barnehagen faktisk kommer!
Vennligst fyll ut vedlagte svarslipp, leveres på avdelinga innen 1.mai 2019.

Barnets navn:_________________________________________
skal ha ferie følgende uker (sett kryss):
Uke

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Dato

27/5 - 2/6

3 - 9/6

10 - 16/6

17 - 23/6

24 - 30/6

1 - 7/7

8 - 14/7

15 - 21/7

22 - 28/7

3
29/7

Ferie

Andre ferieuker / fridager:____________________________________________

Hvis det er noe dere lurer på skal dere henvende dere til meg direkte.
Birgitta Czyz, mail: post@kulturbarnehagen.tromso.no, tlf. 976 80 850

Fra barnehagens vedtekter:
§ 13 Åpningstider/ areal
1. Mandag – fredag kl-07.30 – 16.30. Ved for sen henting av barn ilegges de foresatte et gebyr.
2. Juleferie f.o.m. 23.12 t.o.m. 01.01. Barnehagen stiller lokalene til rådighet for foreldre som selv ønsker å
organisere barnepass i forbindelse med juleferien.
3. Påskeferie f.o.m. 12.30 onsdag før Skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag.
4. Hvert barn skal ha min. fire uker ferie (20 arbeidsdager) i løpet av barnehageåret 1. august – 31. juli.
Barna må avvikle 3 uker ferie i perioden 1. juni – 31. juli (15 dager).
Ferie utenom denne meldes 2 uker før uttak.
Sommerferien skal være avklart innen 1. mai. Barnehagen holder stengt 2. og 3. uka i juli.
Dette opplyses i barnehagens årsplan ved barnehageårets start. Spesielle behov må søkes særskilt.
5. Barnehagen vil være stengt 5 planleggingsdager pr. år. 4 av barnehagens planleggingsdager skal følge
skoleruta i Tromsø Kommune. Den 5 planleggingsdagen settes opp av personalet i barnehagen.
Foresatte må varsles om planleggingsdager minst 14 dager på forhånd.

Foresattes underskrift: __________________________________________________________

