Forberedelser til fiskefestivalen i september.
Jobber med livet i havet.

September

2018

Tirsdag 11. Foreldremøte
Torsdag 20. Fiskefestival
Foreldre inviteres til fiskefestival. Vi markerer start
av barnehageåret med en fest. Vi smaker på havets
frukter og får anledning til å bli bedre kjent.
Tema: Vi fortsetter med å bli kjent, i tillegg til hva
som lever i havet og bærekraftig utvikling.

Oktober
August
Fredag 10. Planleggingsdag.
Barnehagen er stengt.
Tema: Bli kjent. Gamle og nye barn og voksne
har aktiviteter sammen for å bli kjent, og gjøre
seg klar til et nytt år.
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Onsdag 24. Markering av FN-dagen
Tema: Mangfold og sosial kompetanse.
Straks fiskefestivalen er ferdig starter vi med
forberedelser til markering av FN-dagen. Denne
dagen vil vi bruke til å feire vennskap og mangfold. I
forkant vil vi filosofere over at vi alle er forskjellige og
over gleden over å være sammen. De eldste barna vil

også ha fokus på FNs barnekonvensjon, som handler
om barns rettigheter. Barnehagen har et fadderbarn,
Jeline fra Namibia. Dette året vil vi få et fadderbarn
til, Sandesh. Vi snakker om dem, og barna får tegne
tegninger som vi sender til barna.

November

dramatisering av juleevangeliet, sanger, nissefest,
gang rundt, juletreet, spiser julegrøt.
I forbindelse med Luciadagen inviteres foreldre
til frokost. 5 åringene går i Luciatog på alle
avdelingene.
Barnehagen er stengt i romjulen, mellom 24.12
t.o.m. 02.01.19

Mandag 5. Planleggingsdag.
Barnehagen er stengt.
Tema: Fortsetter med mangfold og gjensidig respekt,
og sosial kompetanse.

Desember
Torsdag 6. Dramatisering av juleevangeliet
Torsdag 13. Luciafrokost
Onsdag 19. Nissefest
Tema: Desember er en måned med forventninger.
Vi gjør ulike forberedelser og aktiviteter
i forbindelse med julen som nærmer seg. Vi
prater om hvorfor vi feirer jul, og vi markerer
noen av juleskikkene; tenning av adventslys,
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I februar er det fastelavn. Mange kulturer og
religioner praktiserer ulike former for faste.
I kristen tradisjon blir det blant annet markert
med karneval i forbindelse med fastetiden.

Januar

Mars

Onsdag 2. Planleggingsdag.
Barnehagen er stengt.

April

Tema: Forbereder oss på markering av samefolkets
dag og karneval.

Fredag 5. Frist for å levere påskeferielapp
Torsdag 11. Besøk av påskeharen
Fredag 12. Påskefrokost

Februar
Onsdag 6. Samefolkets dag
Fredag 22. Karneval
Tema: Samene er et urfolk i Norge og er en
folkegruppe med egne rettigheter, og dette ønsker
vi å markere. Vi prater om hva det vil si å være
samisk, og ulike måter som samene lever på. Og vi
hører på samiskmusikk.

Tema: I forkant av påsken får vi besøk av påskeharen.
Og vi inviterer foreldre på påskefrokost.
Hovedfokuset i forbindelse med påsken vil være
våren og det nye livet som trer fram i naturen;
blomster, insekter, fugler.

Barnehagen er stengt fra og med 17. april til og med
23. april.
Tirsdag 23. Planleggingsdag.
Barnehagen stengt.
Fredag 26. Frist for å levere sommerferielapp
Tema: Forberedelse grunnlovsfeiringen i mai.

Mai
Onsdag 1. Offentlig høytidsdag.
Barnehagen er stengt.
Torsdag 16. Vi går i tog på Campus sammen
med Krabat barnehage.
Fredag 17. Offentlig høytidsdag.
Barnehagen er stengt.
Torsdag 30. Offentlig høytidsdag.
Barnehagen er stengt.
Tema: Grunnlovsdagen.
Forbereder oss til kunstkafeen i juni.
Stavanger Turistforening inviterer til «Småtur»
på Gramstad. Der går vi blant annet på natursti
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og griller. Dato er ikke fastsatt ennå.

Juni
Mandag 10. Offentlig høytidsdag.
Barnehagen er stengt.
Torsdag 13. Sommerfest med kunstkafè.
Mandag 17. Planleggingsdag.
Barnehagen er stengt
Vi avslutter året med sommerfest og kunstkafè.
Da lager vi en utstilling av kunst som barna har
laget. Kunsten selges til foreldrene. Overskuddet
av salget går til fadderbarna våre. Det blir
også en høytidelig markering for de barna som
slutter. Aller foreldre, søsken og øvrig familie blir
invitert.

Juli
Sommerbarnehage, egne planer.
Hver avdeling skriver egne planer og månedsbrev
for hver måned. Der får dere fyldigere og
nødvendig informasjon om det som skjer.

45

