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Årskalender 
- årsplan del 2 

Gjerdsletta barnehage 2019/2020   

Gjerdsletta barnehage 

Kollenveien 90 

9310 Sørreisa  

 

Tlf: 778 61 700        

E-post: gjerdsletta@sorreisa.kommune.no 
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Vi ønsker alle sammen velkommen til et nytt 
og spennende barnehageår. Nytt av året er 
at vi skal innføre mat i barnehagen og få 
en ny nettportal slik at vi kan kommunisere 
lettere med dere foreldre. Vi gleder oss! 

  

Barnehagen utarbeider en  årsplan som er et 
arbeidsredskap for barnehagepersonalet og 
dokumenterer barnehagens valg og begrunnel-
ser. Årsplanen gir informasjon om barneha-
gens pedagogiske arbeid til foreldre, myndig-
heter, barnehagens samarbeidsparter og 
andre interesserte. 

Årsplanen inneholder en plan for hele barne-
hageåret med tema, merkedager, planleg-
gingsdager, diverse aktiviteter og informasjo-
ner, og den godkjennes av Samarbeidsutvalget 
for Gjerdsletta. 

I tillegg til årsplanen  lager vi  månedsbrev 
som gis til foreldrene. Her er det evaluering/
tilbakeblikk med bilder  av månedens aktivite-

ter 

samt litt av det som er planlagt for neste må-
ned og en del info.  

Sørreisa har en felles virksomhetsplan, -
årsplan del 1. Her finnes presentasjon av bar-
nehagene, fellesbestemmelser, samarbeids-
partnere,  lokale-sentrale retningslinjer, inn-
hold og overganger bl.a.  Denne planen blir å 
finne på kommunens heimeside. 

 

Nettportal 

Fra høsten 2019 vil barnehagen få tilgang på 
Vismas nettportal og barnehage-app. Appen 
skal hjelpe oss i det daglige arbeidet i barne-
hagen. Vi får et enklere opptak av nye barn, vi 
kan krysse barna inn/ut, registrere ferie, dele 
bilder og sende informasjon og meldinger med 
foreldre—alt digitalt! Vi har stor tro på dette 
og gleder oss til å sette i gang.  

Vi skal leke!  

De siste to årene har vi hatt lek som hovedte-
ma. Dette temaet viderefører vi også for bar-
nehageåret 2019-2020. Barn utvikler språk, 
sosial kompetanse og sosialiseres gjennom lek. 
Vi ønsker derfor å fordype oss videre i leken 
også dette året. Dere kan lese mer om dette 
på side 4 og 5. Det arbeides i tillegg kontinu-
erlig med språk og sosial kompetanse med 
vekt på bl.a. følelser. 

 

IBS 

Barnehagene og skolene i Sørreisa er ut dette 

barnehageåret med i den felles satsningen 
«inkluderende barnehage og skolemiljø». Den-
ne ble startet i 2017. (se udir.no) Utviklings-
områdene og innholdet i denne satsningen er; 

 Utvikle og opprettholde gode og trygge 
barnehage– og skolemiljø, hvor alle barn 
og unge trives og opplever tilhørighet. 

 Forebygge, avdekke og håndtere mob-
bing og andre krenkelser. 

 Organisasjon og ledelse, generell regel-
verkshåndtering og tverrfaglig samar-
beid. 

Mat i barnehagene 

Rådmannen har etter ønske fra foreldre og 
retningslinjer i Rammeplanen bestemt at det 
skal innføres mat i barnehagene i Sørreisa fra 
januar 2020. Vi synes dette er spennende og 
jobber med å sette oss inn i regler fra bla. 
Mattilsynet/helsedirektoratet og å lage oss 
nye rutiner for handling og hygiene. Våren 
2019 endret vi dagsrytmen for å lettere kun-
ne tilpasse oss mat i barnehagen. Vi håper den 
nye ordninga vil bli godt mottatt av foreldre-
ne og ser frem til å komme i gang. 

I disse endringstider ønsker vi tilbakemel-
dinger på arbeidet vårt slik at vi kan endre og 
forbedre oss der det er nødvendig. 

 

Styrer Grethe-Lill K. Midttun og ass. styrer 
Ingvild Rasmussen. 

Velkommen til et nytt år i  
Gjerdsletta barnehage 
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Vi jobber i Gjerdsletta barnehage 
 

Grethe-Lill K. Midttun   Enhetsleder    grethe-lill.midttun@sorreisa.kommune.no 

Ingvild Rasmussen   Assisterende styrer   ingvid.rasmussen@sorreisa.kommune.no 

   

Rødhette 

Merete Bardo Myre   Pedagogisk leder   merete.bardomyre@sorreisa.kommune.no 

Ingebjørg Solset    Barnehagelærer    ingebjorg.solset@sorreisa.kommune.no 

Marte Augensen    Fagarbeider     

Annette Hagen    Fagarbeider   

Madelene Richardsen   Assistent/vikar  

 

Grønnstua 

Linn Størmer Jakobsen   Pedagogisk leder   linn.stormerjakobsen@sorreisa.kommune.no 

Renate Tobiassen   Barnehagelærer   renate.tobiassen@sorreisa.kommune.no  

Ellen Rønning    Barnepleier   

Janne Lillegård    Fagarbeider     

Madeleine Johnsen   Assistent      

    

Gråtass       

Gunn H. Stifjell    Pedagogisk leder     gunn-helen.stifjell@sorreisa.kommune.no                

Borgny Moan    Konstituert barnehagelærer borgny.moan@sorreisa.kommune.no 

Jan Bjarne Nøstvold   Assistent     

Vibeke Pedersen Hansen   Assistent/vikar  

 

Blåklokke 

Tonje Larsen    Pedagogisk leder    tonje.larsen@sorreisa.kommune.no 
Kristoffer Isaksen               Barnehagelærer              kristoffer.isaksen@sorreisa.kommune.no            

Merethe Skogvoll   Fagarbeider     

Gita Johnsen    Fagarbeider           

Ingvild Rasmussen   Barnehagelærer          

Vibeke Pedersen Hansen    Assistent/vikar  

 

Gode vikarer vi bruker   For tiden i permisjon 

Beathe Hansen    Tone Lavik 

Julien Dealagdon Tanilon    Camilla Thoresen 
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LEK 

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi 
skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap 
og barns egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvik-
ling og læring, og for sosial og språklig samhandling. « 

     Rammeplan for barnehagen 

Hvorfor vi har valgt LEK som tema 

Forskere og fagpersoner slår alarm og mener at barna får for lite tid 
til lek.  De er bekymret for at barnehagen blir en arena for formell 
læring på bekostning av leken.  Dette er noe vi også har erfart, og 
derfor ønsker vi å ta leken tilbake.  Vi ønsker å gi mer rom til barns 
medvirkning og spontanitet. 

Gjennom lek gjør barna erfaring, utforsker, prøver ut og bruker fan-
tasien på en måte som gir dem kjennskap og tillit til seg selv, erfaring-
er med å mestre utfordringer og ferdigheter i å forholde seg til 
andre.  Barn utvikler sosial kompetanse og sosialiseres gjennom lek, og 
lek utgjør en arena for læring og utvikling.  Vennskapsbånd knyttes 
gjennom lek. 

Å leke og få venner er derimot ikke noe som alltid kommer av seg selv.  
Det trengs en kompetanse for å kunne bidra i lek på lekens premisser 
og de som ikke klarer å innordne seg lekens regler og kriterier, faller 
ofte utenfor. 

Erfaring viser at barn opplever og lærer mye gjennom leken som blir 
viktig for dem senere i livet. 

Leken er en grunnleggende menneskelig aktivitet, som stimulerer og 
interesserer.  Leken er en aktivitet som er tilfredsstillende i seg selv.  
Det er en aktivitet for aktivitetens skyld.  En kan si at leken har en 
egenverdi i seg selv. 

 

Ulike stadier av LEK 

De aller fleste barn leker på mange forskjellige måter, og lekeutvik-
lingen vil også ha sammenheng med om de leker alene eller sammen med 
noen.  Hjelp og støtte fra kompetente voksne og barn er viktig for ut-

viklingen, og det er betydelige 
forskjeller i barns lekeutvikling. 

1-2 år—I denne alderen er bar-
net involvert i fysiske bevegelser 
og sansemotorisk lek 
(funksjonslek).  De er opptatt av 
lek som å dytte på eller dra i noe, 
føle på, banke med og kaste leke-
gjenstander.  

2-3 år—Barnet har nå en begynnende mestring av late-som-om aktivi-
teter, og i leken begynner det å kunne forestille seg at en gjenstand 
kan være noe annet enn det egentlig er, for eksempel at klosser kan 
representere matvarer.  Denne late-som-om leken fører og til økt 
språkutvikling, kognitiv utvikling og utvikling av sosiale ferdigheter. 

3-4 år—Samvær og vennskap med andre barn blir stadig viktigere.  
Dette virker inn på lekeaktivitetene som barnet velger og mestrer.  
Barnet begynner å vise  en større interesse for samarbeidslek, men 
det vil fortsatt vende tilbake til alenelek og paralellek i nye situasjo-
ner.  I denne alderen kan en merke en begynnende tendens til å foret-
rekke bestemte lekekamerater. 

4-5 år—I denne alderen blir lekerepertoaret utvidet, og barnet mest-
rer ulike lekeformer som konstruksjonslek, rollelek og regellek. 

5-6 år—Barnet har nå ferdigheter innen språk og tenkning som gjør 
leken til en arena hvor barnet kan utfolde seg, eksperimentere og fan-
tasere.  Det har nå den nødvendige språklige mestring og samarbeids-
ferdighet til å kunne leke sammen med andre barn. 

Hvordan skal vi jobbe med LEK? 

Leken er selvfølgelig noe som foregår hver dag gjennom hele året, men 
vi skal nå ha et ekstra fokus på den.  Det er viktig at vi som voksne er 
til stede i leken til barna, både som aktive deltakere og som observa-
tører.  Noen ganger sliter barna med å komme inn i leken, og da er det 
viktig at vi som voksne veileder dem inn i leken.  Den voksnes rolle vil 
også være å legge til rette for lek, blant annet gjennom å gi barna tid 
til å leke.  Derfor har vi ryddet plass i kalenderen slik at det kun er de 
tradisjonelle festene og tradisjonene som er tema, i tillegg til lek.   

Årets tema: Lek 
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Voksenrollen 
Vi fortsetter også å jobbe med VOKSENROLLEN i år.  Den henger tyde-
lig sammen med tema LEK.  Voksenrollen er noe personalet kommer til å 
jobbe aktivt med på personalmøter og i det daglige sammen med barna. 
Det er svært viktig at vi er oppmerksom på hvilke holdninger vi utviser 
når vi er sammen med barna. Barna lærer det de ser—ikke det de hører.  

De voksne skal gi barna opplevelser og inspirere dem på ulike måter.  
Gjennom for eksempel å introdusere nye eventyr og fortellinger kan det-
te bidra til at barna får nye lekeimpulser.   

 

Vi som voksne kan også være med på å videreutvikle leken blant annet 
gjennom å lage ”kulisser” og skjerme barnas lek.   

Temaene vil bli jobbet med ut fra barnas alder og modenhet. 

Kalenderen gjør det mulig for dere som foreldre å følge med på hva vi 
jobber med og kanskje fortsette hjemme med samme eventyr og sanger. 
Vi har også plottet inn planleggingsdager, kafeer, høytider og annen nyt-
tig informasjon. Vi håper dere vil bruke denne kalenderen aktivt hjemme. 

Flerkulturell barnehage 
 

Gjerdsletta barnehage har de siste årene blitt en mer 
flerkulturell barnehage. Vi har mange land og kulturer 
representert blant barn, foreldre, ansatte og vikarer. 
Vi har land som Syria, Kongo, Filippinene, Litauen, Roma-
nia, Sverige, Skottland, Eritrea, Thailand og Norge re-
presentert i år. Til sammen ti land!  

Å være internasjonal ser vi på som en styrke og en res-
surs.  Vi mener det er viktig å få kjennskap til andre 
kulturer slik at barna får en økt kulturforståelse og 
respekt for andre.  

Dette barnehageåret vil vi markere nasjonaldagene til 
de ulike landene. Dette vil foregå på litt forskjellig må-
te på de ulike avdelingen, ut fra barnas modning, alder 
og hvilke land man har representert på avdelinga. Vi har 
laget landkasser til alle landene som dere kan se i gang-
en utenfor Blåklokke og Gråtass. Disse vil bli brukt i 
samlingsstund i tiden rundt landets nasjonaldag. I til-
legg vil vi gjerne bruke sansene våre til å se, lukte, sma-
ke, høre, kjenne på og oppleve de ulike landene. Foreld-
rene fra disse landene kan bli spurt om de har lyst å ta 
med noe typisk fra deres land som barna kan få se, hø-
re, smake, lukte eller 
kjenne på. Vi vil også 
prøve å finne ut litt mer 
om barnekulturene 
(leker, sangleker, spesi-
elle tradisjoner, barne-
hage, skolekultur osv.)  i 
de forskjellige landene, 
så vi tar imot all infor-
masjon og tips dere for-
eldre måtte ha med takk! 
Vi blir veldig glad for 
innspill fra dere. 
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Gjerdsletta barnehage har en pedagogisk plattform. 

Vårt TOG er: ”Trygghet, omsorg, glede”.  

Den pedagogiske plattformen skal, som alt annet arbeid i barnehagen, 
vurderes og evalueres med jevne mellomrom for å følge samfunnets 
krav og endringer til barnehagens innhold. 

   

Hvordan må personalet 
opptre for å oppnå: 

 

For ungene 

 

For foreldrene 

  

T 

  

Trygghet 

  

  

 Gi muligheter til en god start. 

 Gi dem en forutsigbar hverdag. 

 Gi dem opplevelse av å bli sett, 
verd     satt og hørt. 

 

  

 Vise forståelse. 

 Være tilgjengelig.  

 Gi informasjon 

 Være imøtekommende. 

 Fornøyde barn. 

 Gi tilbakemeldinger på 
en positiv måte 

  

O 

  

Omsorg 

  

  

 Sørge for at primærbehovene dek-
kes. 

 Se og forstå enkeltbarnet. 

 Gi dem varierte utfordringer. 
  

G 

  

Glede 

  

  

 Være engasjerte og positive voks-
ne. 

 Legge til rette for vennskap og fel-
les  skap. 

 Oppleve mestring. 

Vår visjon 
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Rødhette og Grønnstua 
 

07.00 Barnehagen åpner   

07.45 Går til avdelingene 

  Frokost på avdelinga  
  for de som ikke har spist.  

09.30 Frie/tilrettelagte  
  aktiviteter inne/ute 

10.45 Formiddagsmat 

11.30 Hviletid for de som trenger 
  det.  

13.45 Ettermiddagsmat og frukt  

14.30 Frie aktiviteter inne/ute  

16.30 Barnehagen stenger 

 

Gråtass og Blåklokke 
 

07.00 Barnehagen åpner 

08.00 Går til avdelingene 

  Frokost på kjøkkenet  
  for de som ikke har spist. 

  Frie/tilrettelagte  
  aktiviteter inne/ute 

09.30 Klubber/samling 

11.00 Formiddagsmat 

12.00 Frie/tilrettelagte  
  aktiviteter ute 

14.00 Ettermiddagsmat og frukt  
  inne/ute 

14.30 Frie aktiviteter inne/ute 

16.30 Barnehagen stenger 

Dagsrytme  

Klubbene våre 
Vi har delt alle barna inn i klubber etter 
alder. Klubbene møtes på tvers av avde-
lingene og har felles aktiviteter og turer.  

I år vil klubbdagene være tirsdag, onsdag 
og torsdag for Regnebueklubben, Solklub-
ben og Nordlys/førskoleklubben. Barna vil 
da jobbe med tema, leke eller ha førskole-
trening.  

Stjerneklubben og Måneklubben starter 
opp når barnegruppa er klar for det. Alle 
tema vil bli tilpasset og forenklet til de 
minste barna. 

 

Klubber  Fødselsår 

Stjerneklubben 2018 

Måneklubben  2017 

Regnbueklubben 2016 

Solklubben  2015 

Nordlysklubben 2014 

Måltider 
Barna må ha med egen matboks i barnehagen. De som ikke har spist hjem-
me kan spise frokost mellom 08.00-09.00. 

Rødhette og Grønnstua spiser lunsj kl. 11 og Blåklokke og Gråtass kl. 11.30. 
Barna får melk og vann å drikke.  

Kl. 14-14.30 spiser vi frukt og de som er mer sulten tar fram matboksen 
sin.   

To dager i måneden har vi matpakkefrie dager. Disse dagene trenger barna 
bare mat til eventuell frokost.  

Fra januar 2020 vil vi innføre full mat i barnehagen, barna trenger da bare 
med seg mat til eventuell frokost. 

Det jobbes med å finne en god dagsrytme som passer barna på avdelingene. Dere kan 
derfor oppleve at tidspunktene ikke alltid stemmer og at de endres i løpet av året. 
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              August 

Tema:  

Tilvenning og bli kjent 

 

Mål:  

Bli kjent med hverdagsrutiner 

Bli kjent med nye barn og voksne 

 

Månedens sang: 

Kom nå her 

God morgen, god morgen 

 

Månedens nøkkelord: 

Barnehage   

Leke    

Avdeling 

Matpakke  

 

 
Kom nå her 

 
Kom nå her, sett deg der.  

Hva skal vi nå gjøre? 
Synge litt og prate litt 

 og eventyr få høre, med to digre ører. 
 

Bommelibom og timta dei,  
der sitter du og her er jeg.  
Samlingsstunda for de små  

begynner nettopp nå. 
Hei hå! 

 
God morgen, god morgen 

 
God morgen, god morgen. Her er vi igjen.  
Vi kommer så glade til barnehagen hen. 

Vi synger, vi leker , vi har det så godt. Vi vil 
ikke bytte med kongens fine slott. 

God morgen. 
 

Vi ønsker at barna skal være på plass 
i barnehagen kl. 09.30. Dette for å 
kunne gi et fullverdig pedagogisk til-
bud. På formiddagen er vi best be-
mannet og vi legger de pedagogiske 
aktivitetene da. Gi beskjed om dere 
kommer senere enn 09.30. 

 

Telefon   

Du kan enkelt nå oss ved å ringe eller 
sende SMS på våre mobiltelefoner. 
Vi setter pris på beskjed før kl. 
09.30 dersom barnet har fri eller er 
syk. Da blir det enklere for oss å 
planlegge dagen. 

 

Blåklokke 92654966 

Gråtass 92629701 

Rødhette 92663616 

Grønnstua 92651901 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqy77GmqzNAhWChywKHY-1AP0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fosnes.kommune.no%2Fviewimage2.php%3Ffolder%3D62734%26no%3D78&psig=AFQjCNEW1o4ABljj0mqvdMDJpHumvyqpqQ&ust=1466
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august 2019 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. Uke 

   1 2 3 4 31 

5 6 7 8 9 10 11 32 

12 13 14 
Planleggingsdag, 
barnehagen er 
stengt. 

15 
Planleggingsdag, 
barnehagen er 
stengt. 

16 
Oppstart nytt 
barnehageår! 

17 18 33 

19 20 21 22 23 24 25 34 

26 27 28 29 30 31  35 

Gjerdsletta barnehage 
Kollenveien 90 
9310 Sørreisa 
E-post: gjerdsletta@sorreisa.kommune.no 

  

Telefon: 778 61 700 
Blåklokke: 926 54 966 
Rødhette: 92663616 
Gråtass: 926 29 701 
Grønnstua: 92651 901 
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September 

Tema: Brannvern,  tilvenning 

 

Mål: Få kjennskap til brannvern 

 Bli kjent med barnehagens rutiner 

 

Månedens fortelling:  

Historier om brannbamsen Bjørnis 

 

Månedens rim/regle:    

Bæ-bu sangen 

 

Månedens nøkkelord: 

Brannbil  

Brannalarm 

Røykvarsler 

Møteplass 

Vi ønsker at barna skal være på plass 
i barnehagen kl. 09.30. Dette for å 
kunne gi et fullverdig pedagogisk til-
bud. På formiddagen er vi best be-
mannet og vi legger de pedagogiske 
aktivitetene da. Gi beskjed om dere 
kommer senere enn 09.30. 
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september 2019 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. Uke 

      1 35 

2 3 
 

4 5 6 7 8 36 

9 10 
Matpakkefri  

Blåklokke/
Gråtass 

11 12 
Matpakkefri 

Rødhette/
Grønnstua 

13 14 15 37 

16 17 
«Ta med leke»-
dag Gråtass og 

Blåklokke 

18 19 20 21 
Åpen dag på 

brannstasjonen. 

22 38 

Nasjonal 
brannvernuke 

23 24 
Matpakkefri  

Blåklokke/
Gråtass 

25 26 
Matpakkefri 

Rødhette/
Grønnstua 

27 
Fellessamling 

(Blåklokke) 

28 
 

29 39 

30       40 

Gjerdsletta barnehage 
Kollenveien 90 
9310 Sørreisa 
E-post: gjerdsletta@sorreisa.kommune.no 

  

Telefon: 778 61 700 
Blåklokke: 926 54 966 
Rødhette: 92663616 
Gråtass: 926 29 701 
Grønnstua: 92651 901 
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Oktober 

Tema: Rollelek og trafikk 

Sørreisa kommune har egen trafikksikkerhetsplan for de kommunale barnehagene (se heimesidene til Sørreisa kommune.) 

 

Mål:  

 Styrke og utvikle barnas gode holdninger til trafikk og adferd i trafikken 

 Bli kjent med eventyret om de tre bukkene Bruse. 

 

Metoder: 

 Lære å bruke sansene i trafikken. Bruke refleks, sykkelhjelm, bilbelte.  

 Barna skal kunne delta i rollelek om bukkene Bruse utfra sin modenhet. 

 

Månedens fortelling: 

Bukkene Bruse  

Historiene fra Nafdal 

 

Månedens sang: 

Lille bukken Bruse  

Sangene fra Nafdal 

 

Månedens nøkkelord: 

Bukk      Bro 

Refleks       Skilt 

Bil           Gangfelt 

Sykkel Bussholdeplass  

Rolleleken skal være lystbetont og 
leken skal fremme våre sosiale og 
mentale ferdigheter. I leken må 
barn konsentrere seg, planlegge, 
styre og forholde seg til andre 

Førskolebarn 

Det blir fellestreff for alle før-
skolebarn i Sørreisa denne måne-
den. 
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oktober 2019 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. Uke 

 1 2 3 4 
Planleggingsdag, 
barnehagen er 
stengt. 

5 6 40 

7 8 
Matpakkefri  

Blåklokke/
Gråtass 

9 10 
Matpakkefri 

Rødhette/
Grønnstua 

11 12 13 41 

14 15 16 17 
Foreldrekaffe 

18 19 20 42 

21 22 
Matpakkefri  

Blåklokke/
Gråtass 

23 24 
Matpakkefri 

Rødhette/
Grønnstua 

25 
Fellessamling 

(Gråtass) 

26 27 43 

28 29 
«Ta med leke»-
dag Gråtass og 

Blåklokke 

30 31    44 

Gjerdsletta barnehage 
Kollenveien 90 
9310 Sørreisa 
E-post: gjerdsletta@sorreisa.kommune.no 

  

TRYGGHET OMSORG 
GLDE 

Telefon: 778 61 700 
Blåklokke: 926 54 966 
Rødhette: 92663616 
Gråtass: 926 29 701 
Grønnstua: 92651 901 
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November 

Tema: Mørketid 

   Juleforberedelser 

 

Mål: Få kjennskap til hva som skjer når det blir mørketid 

 

Månedens fortelling:  

Morgenstjernen 

 

Månedens sang: 

Blinke, blinke stjerne Lill 

Vi tenner våre lykter 

Vi begynner å øve på  

julesangene  

 

Månedens rim/regle: 

Snøkrystaller 

 

Månedens nøkkelord: 

Måne   Stjerne 

Fjell   Sol 

Refleks  Snøkrystaller 

Mørkt/Lyst  

 

Snøkrystaller 
 

Snøkrystaller, snø som faller 

Snø på trærne, snø på klærne 

Snø på bakken 

Au, en snøball midt i nakken 

Vi tenner våre lykter 

Sneen dalte lett og fin, 
og strøk blidt mot ruten min 

i morgens da jeg drømte på min pute. 
Vi tok skjerf og votter på, 

hastet veldig med å gå, 
snart var det tusen barnespor her ute!  

Og vi tenner våre lykter når det mørkner, 
og når alle lyder pakkes inn i vatt. 

Ja, vi tenner våre lykter når det mørkner, 
for da lyser de til kvelden sir god natt. 

https://samiskbibliotektjeneste.files.wordpress.com/2008/11/guovssonasti.jpg
https://samiskbibliotektjeneste.files.wordpress.com/2008/11/guovssonasti.jpg


 15 

                     

BEHOV FOR ÅPEN BARNEHAGE JULA 2019 

 

En del unger vil erfaringsvis ha fri deler av jula. Personalet bruker denne perioden til å ta ut ferie og avspasere overtid som er oppar-
beidet gjennom høsten. Det kan derfor være at barnehagen har redusert åpningstid hvis ingen barn har sagt at de kommer tidlig el-
ler drar sent. Vi vil derfor gjerne ha tilbakemelding på hvem som kommer og hvem som ikke kommer, samt klokkeslett barnet skal 
være i barnehagen.  

 

Vi gjør oppmerksom på at barnehagen er stengt følgende dager: 

 24. desember  

 25. desember 

 26. desember 

 31. desember 

 1. januar 

 2. januar (planleggingsdag)  

     

Vi ber dere fylle ut svarslippen nederst på arket, og returnere den til barnehagen så snart som mulig, og senest 4. desember. 

Dersom noen skal ha fridager utover romjula er det fint om dere gir beskjed på avdelinga.  

 

Barnets navn:____________________________________________ 

 
 

__________________________________    __________________________ 

                         Sted og dato        Underskrift foresatte  

Dato: Kommer (sett X) 

Kommer ikke (sett -) 

Klokkeslett Merknader 

20.12.2019       

23.12.2019    

27.12.2019    

30.12.2019       

3.1.2020       
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 17 

november 2019 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. Uke 

    1 2 3 44 

4 5 
Matpakkefri  

Blåklokke/
Gråtass 

6 7 
Matpakkefri 

Rødhette/
Grønnstua 

8 9 10 45 

11 12 13 14 
Vi feirer  

mørketida med 
pysjamasfest  

 

15 16 17 46 

18 19 
Matpakkefri  

Blåklokke/
Gråtass 

20 21 
Matpakkefri 

Rødhette/
Grønnstua 

22 
Fellessamling 

(Rødhette) 

23 24 47 

25 26 
«Ta med leke»-
dag Gråtass og 

Blåklokke 

27 28 29 
 

30  48 

Gjerdsletta barnehage 
Kollenveien 90 
9310 Sørreisa 
E-post: gjerdsletta@sorreisa.kommune.no 

Telefon: 778 61 700 
Blåklokke: 926 54 966 
Rødhette: 92663616 
Gråtass: 926 29 701 
Grønnstua: 92651 901 



 18 

Desember 

Tema:  Jul 

 

Mål: Bli kjent med norske jule– og adventstradisjoner                                                                          

 

Månedens fortelling: 

Pepperkakemannen 

 

Månedens sang: 

På loven sitter nis-
sen 

Luciasangen 

 

Månedens rim/regle: 

Nisse Rød og nisse Blå 

 

Månedens nøkkelord: 

Adventskalender 

Julenisse 

Juletre    

Julekort                               

Pepperkake 

Adventslys 

Nisse Rød og Nisse Blå 

Her er Nisse Rød og her er nisse Blå.  

(tomlene dine - gjerne med "lue" på) 

Begge to har nisselue på. 

Nisse Rød kan nikke, (nikk med tommelen) 

Nisse Blå kan vrikke. (vrikk med tommelen) 

Nisse Rød kan gjemme seg, (putt tommelen inn i ne-
ven) 

Nisse Blå kan klemme seg. 

(klem den mellom peke- og langfinger, si gjerne AU!) 

Her er Nisse Rød, og her er Nisse Blå. (vis dem fram 
igjen) 

Nå må begge skynde seg og gå. 

(Blås, blås)-Borte! (gjem dem bak på ryggen) 

PÅ LOVEN SITTER 
NISSEN 

På loven sitter nissen 
med sin julegrøt, 

Så god å søt, 

Så god og søt. 

Han nikker, og han   smi-
ler og han er så glad, for 
julegrøten vil han gjerne 
ha. 

Men rundt omkring står 
alle de små rotter, 

og de skotter, 

og de skotter. 

De vil så gjerne ha litt 
julegotter, 

og de danser, danser 
rundt i ring, ring, ring. 

Men nissefar han truer 
med sin store skje 

Nei, bare se, 

og kom avsted. 

For julegrøten min den 
vil jeg ha i fred, 

og ingen, ingen vil jeg 
dele med. 

Luciasangen 

Svart senker natten seg 
I stall og stue 
Solen har gått sin vei,  
Skyggene truer 
Inn i vårt mørke hus 
Stiger med tente lys, 
Santa Lucia, Santa Lucia  
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desember 2019 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. Uke 

      1 
Romanias  

nasjonaldag. 
Gratulerer! 

48 

2 
1.adventssamling 

(Grønnstua) 

3 4 
Frist for   

levering av be-
hovslapp for jul. 

Krybbevandring 5 
Straumen kapell.  

Thailands nasjonal-
dag. Gratulerer! 

6 
Nissefest 

7 8 49 

9 
2.adventssamling 

(Blåklokke) 

10 11 12 13 
Lucia 

14 15 50 

16 
3.adventssamling 

(Gråtass) 

17 18 19 20 21 22 51 

23 
4.adventssamling 

 

24 
Julaften. Barne-

hagen stengt. 

25 
Barnehagen 

stengt 

26 
Barnehagen 

stengt 

27 
Barnehagen åpen 

ved behov 

28 
 

29 52 

30 
Barnehagen åpen 

ved behov 

31 
Nyttårsaften. 

Barnehagen 
stengt. 

     1 

Gjerdsletta barnehage 
Kollenveien 90 
9310 Sørreisa 
E-post: gjerdsletta@sorreisa.kommune.no 

Telefon: 778 61 700 
Blåklokke: 926 54 966 
Rødhette: 92663616 
Gråtass: 926 29 701 
Grønnstua: 92651 901 
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Januar 

Tema:  Sola kommer tilbake 

 

Mål:   

Få kjennskap til solens tilbakekomst 

 

Månedens fortelling: 

Solringen 

 

Månedens sang: 

Soltrall 

Sola er god 

 

Månedens rim/regle: 

Huttetu 

 

Månedens nøkkelord: 

Sola 

Rein 

Torsk 

Ørn 

Heks 

Ring 

Sola er god 

Sola er god, sola er toppen. 
Sola er varm og den bruner på 

kroppen, 
sola som skinner hver morgen for 

meg, 
sola i Sørreisa er best synes jeg. 

Soltrall 

Nå skinner sola i vinduskarmen 

og katta maler som aldri før. 

Den ligger langflat og kjenner varmen. 

Og er ei katte med godt humør. 

Heisann! Og dudli-atten-tei! 

For sola og deg og meg, sann. 

Huttetu 

Huttetu så kaldt det er, 
det er skjerf- og vottevær. 

Rim i busk og rim i trær, 
rim i denne sangen her. 
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januar 2020 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. Uke 

  1 
Barnehagen 

stengt 

2 
Planleggingsdag. 

Barnehagen 
stengt. 

 

3 4 5 1 

6 7 8 9 10 11 12 2 

13 14 15 16 17 18 19 3 

20 21 22 23 24 
Vi feirer sola 

med hawaii-fest 
(fellessamling 

Grønnstua) 

25 26 4 

27 28 
«Ta med leke»-
dag Gråtass og 

Blåklokke 

29 30 31   5 

Gjerdsletta barnehage 
Kollenveien 90 
9310 Sørreisa 
E-post: gjerdsletta@sorreisa.kommune.no 

  

TRYGGHET OMSORG GLDE 

Telefon: 778 61 700 
Blåklokke: 926 54 966 
Rødhette: 92663616 
Gråtass: 926 29 701 
Grønnstua: 92651 901 
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Februar 

Tema:  Samefolkets dag 

 

Mål:   

Få kjennskap til tradisjoner  

rundt samefolkets dag 

 

Månedens fortelling: 

Hvordan myggen slapp ut i verden 
 

Månedens sang: 

Bea, bea lábbážan 

(”Bæ, bæ lille lam” på nordsamisk) 

 

Månedens nøkkelord: 

Reinsdyr 

Lasso 

Lavvo 

Samekofte  

Nordlys 

Mygg 

BEA, BEA LÁBBÁŽAN  

 
Bea, bea lábbážan 
lea go ullu dus? 
Lea, lea, mánážan 
njeallje seahka mus. 
Gákti áhásat 
ja gákti eatnásat 
ja guovttit suohkut vel unna vielljažii! 
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februar 2020 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. Uke 

     1 2 5 

3 4 5 6 
Samefolkets dag 

7 8 9 6 

10 11 12 13 14 15 16 
Litauens  

nasjonaldag. 
Gratulerer! 

7 

17 18 19 20 21 
Fellessamling 

(Blåklokke) 

22 23 8 

24 25 
«Ta med leke»-
dag Gråtass og 

Blåklokke 

26 27 28 29  9 

Gjerdsletta barnehage 
Kollenveien 90 
9310 Sørreisa 
E-post: gjerdsletta@sorreisa.kommune.no 

  

TRYGGHET OMSORG GLDE 

Telefon: 778 61 700 
Blåklokke: 926 54 966 
Rødhette: 92663616 
Gråtass: 926 29 701 
Grønnstua: 92651 901 
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MARS 

Tema: Vinterlek og påske 

       

Mål:   

Gi barna opplevelser med ulike vinteraktiviteter 

Bli kjent med påsketradisjoner 

 

Månedens fortelling: 

Kyllingen av Alf Prøysen 

 

Månedens sang: 

Se nå snør det 

En liten kylling i egget lå 

 

Månedens rim/regle: 

Lille Trille 

 

Månedens nøkkelord: 

Hane 

Høne 

Egg 

Kylling 

EN LITEN KYLLING 
 

En liten kylling i egget lå. 
Den banket og banket og banket på. 
"Her er det trangt, jeg vil ut og gå", 
pep den og ynket seg der den lå. 
Hakk-hakke-hakk, 
egget det sprakk. 
Og en liten kylling ut av det stakk. 
 
Undrende sto den og gløttet på 
alt det den ute i verden så. 
Solen den varmet og skinte på 
marken og fugler og blomster små. 
"Pip-pip" den sa. «Jeg er så glad! 
Trangt det var i egget,                     
men her er det bra." 

LILLE TRILLE 

Lille Trille satt på hylle 

Lille Trille ramlet ned 

Ingen mann i dette land, 

Lille Trille fikse kan. 

SE NÅ SNØR DET 

Se nå snør det, ja det gjør det. 
Tett i tett i tett. 

Snø i munn og nese, 
snø i hele fjeset. 

Se nå snør det, ja det gjør det. 
Tett i tett i tett. 
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BEHOV FOR ÅPEN BARNEHAGE PÅSKEN 2020 

 

En del unger vil erfaringsvis ha fri dagene før påske. Personalet bruker denne perioden til å ta ut ferie og avspasere over-
tid som er opparbeidet. Det kan derfor være at barnehagen har redusert åpningstid hvis ingen barn har sagt at de kom-
mer tidlig eller drar sent. Vi vil derfor gjerne ha tilbakemelding på hvem som kommer og hvem som ikke kommer, samt 
klokkeslett barnet skal være i barnehagen. Vi gjør oppmerksom på at barnehagen stenger kl. 12 onsdag 8. april. 

 

Vi gjør oppmerksom på at barnehagen er stengt følgende dager: 

 9. april  

 10. april 

 13. april 

   

Vi ber dere fylle ut svarslippen nederst på arket, og returnere den til barnehagen (på avdelinga) så snart som mulig, og se-
nest torsdag 12.mars. 

Dersom noen ønsker fridager utover disse dagene gir dere beskjed på avdelinga. 

 

 

Barnets navn:____________________________________________ 

 

 
 

__________________________________   _______________________________ 

                         Sted og dato       Underskrift foresatte  

Dato: Kommer (sett X) 

Kommer ikke (sett -) 

Klokkeslett Merknader 

06.04.2020       

07.04.2020       

08.04.2020       
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mars 2020 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. Uke 

      1 9 

2 3 4 5 6 7 8 10 

 

9 10 
 

11 12 
Frist for levering 

av behovslapp 
påske 

13 14 15 11 

 

16 17 18 19 20 
Kurdisk nyttår. 

Gratulerer! 
 

21 22 12 

Vintergledeuke 

23 24 
«Ta med leke»-
dag Gråtass og 

Blåklokke 

25 26 27 
Fellessamling 

(Gråtass)  

28 29 13 

30 31 
Påskebesøk fra 

Sørreisa  
menighet 

     14 

Gjerdsletta barnehage 
Kollenveien 90 
9310 Sørreisa 
E-post: gjerdsletta@sorreisa.kommune.no 

  

Telefon: 778 61 700 
Blåklokke: 926 54 966 
Rødhette: 92663616 
Gråtass: 926 29 701 
Grønnstua: 92651 901 
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April 
Tema: Påske 

       

Mål:   

Bli kjent med påsketradisjoner 

 

Månedens fortelling: 

Kyllingen av Alf Prøysen 

 

Månedens sang: 

En liten kylling i egget lå 

 

Månedens rim/regle: 

Lille Trille 

 

Månedens nøkkelord: 

Hane 

Høne 

Egg 

Kylling 

EN LITEN KYLLING 
 

En liten kylling i egget lå. 
Den banket og banket og banket på. 
"Her er det trangt, jeg vil ut og gå", 
pep den og ynket seg der den lå. 
Hakk-hakke-hakk, 
egget det sprakk. 
Og en liten kylling ut av det stakk. 
 
Undrende sto den og gløttet på 
alt det den ute i verden så. 
Solen den varmet og skinte på 
marken og fugler og blomster små. 
"Pip-pip" den sa. «Jeg er så glad! 
Trangt det var i egget,                     
men her er det bra." 

LILLE TRILLE 

Lille Trille satt på hylle 

Lille Trille ramlet ned 

Ingen mann i dette land, 

Lille Trille fikse kan. 
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BEHOV FOR ÅPEN BARNEHAGE SOMMER 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnets navn:____________________________________________ 
SETT X DE UKENE BARNET TAR UT FERIE 

 

 

 

 

 
Eventuelle merknader: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________   _______________________________ 
                         Sted og dato                Underskrift foreldre/foresatte 

Barnas/Barnets 
navn 

Uke 

26 

Uke 

27 

Uke 

28 

Uke 

29 

Uke 

30 

Uke 

31 

Uke 

32 

Uke 

33 

Uke 

34 

Uke 

25 

    Stengt Stengt      

    Stengt Stengt      

           

Jfr. vedtekter for barnehagene (endret i OKU 23.01.2015) er 
barnehagene stengt to uker om sommeren, uke 29 og 30. Barna 
skal ha fri fra barnehagen 4 uker i løpet av året. Minimum 3 
uker skal være sammenhengende. Den 4. ferieuken kan tas ut 
som enkeltdager og skal varsles en uke i forkant. Kurs og plan-
leggingsdager, da barnehagen er stengt, regnes ikke som ferie-
dager.  

Barna som skal begynne på skolen til høsten har barnehageplass 

ut juli måned og kan starte i SFO fra august. Avtal gjerne siste 
dag med avdelingen til barnet. 

Vi ber dere fylle ut svarslippen nederst på arket, og returnere 
den til barnehagen/på avdelinga så snart som mulig, og senest 
23.april.  Dersom noen ønsker ferie utover disse ukene eller 
andre uker i året gir dere beskjed til barnehagen/avdelinga.  
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 31 

april 2020 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. Uke 

  1 2 
Påskefrokost m/

foreldre 

3 4 5 
Palmesøndag. 

14 

6 7 8 
Barnehagen 

stenger kl. 12. 

9 
Skjertorsdag. 

Barnehagen 
stengt. 

10 
Langfredag.  
Barnehagen 

stengt. 

11 
påskeaften 

12 
Påskedag. 

15 

13 
2. påskedag. 
Barnehagen 

stengt. 

14 15 16 17 
Syrias nasjonal-
dag. Gratulerer! 

18 19 16 

20 21 22 23 
Frist for levering 
av behovslapp for 

sommerferien 

24 
Fellessamling  

(Rødhette) 

25 26 17 

27 28 
«Ta med leke»-
dag Gråtass og 

Blåklokke 

29 30    18 

Gjerdsletta barnehage 
Kollenveien 90 
9310 Sørreisa 
E-post: gjerdsletta@sorreisa.kommune.no 

  

Telefon: 778 61 700 
Blåklokke: 926 54 966 
Rødhette: 92663616 
Gråtass: 926 29 701 
Grønnstua: 92651 901 
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Mai 
Tema: 1 7. Mai 

             

Mål: Bli kjent med tradisjoner rund 1 7. mai.  

 

Månedens fortelling: 

- Karsten og Petra hilser på kongen 

 

Månedens sang: 

- Ja vi elsker 

 

Månedens rim/regle: 

Bake, bake kake. 

 

Månedens nøkkelord: 

Konge 

Dronning 

Bunad 

Slottet  

Is 

Flagg  

17.maitog 

JA, VI ELSKER 

Ja, vi elsker dette landet 

som det stiger frem. 

Furet, værbitt over landet 

med de tusen hjem. 

Elsker, elsker det og tenker 

på vår far og mor 

og den saganatt som senker 

drømme på vår jord. 

Og den saganatt som senker, 

senker drømme på vår jord 

Bake, bake kake: 

Bake, bake kake. 

(røre med venstre hånd oppå høyre 
flat hånd) 

Rulle, rulle bolle. 

(rulle enn bolle) 

Snurre, snurre kringle. 

(snurre med hendene) 

Så svisj inn i ovn. 

(sette kaken i ovn) 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDpPfc8KvNAhVI2SwKHVF9AW0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.infobilder.com%2Fbilde-iskrem-i27564.html&bvm=bv.124272578,d.bGg&psig=AFQjCNGwSMmSlPJvE0zv2HJLLB_DaVnjBA&ust=1
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mai 2020 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. Uke 

    1 2 3 18 

4 5 6 7 8 9 10 19 

11 12 13 14 15 16 17 
 

Norges  
grunnlovsdag 

 

20 

18 19 20 21 
Kristi himmel-

fartsdag. 
Barnehagen 

stengt. 

22 
Planleggingsdag. 

Barnehagen 
stengt. 

23 24 
Eritreas  

nasjonaldag. 
Gratulerer! 

21 

25 26 
«Ta med leke»-
dag Gråtass og 

Blåklokke 

27 28 29 
Fellessamling 
(Grønnstua) 

30 
Pinseaften 

31 
Pinsedag 

22 

Gjerdsletta barnehage 
Kollenveien 90 
9310 Sørreisa 
E-post: gjerdsletta@sorreisa.kommune.no 

  

Telefon: 778 61 700 
Blåklokke: 926 54 966 
Rødhette: 92663616 
Gråtass: 926 29 701 
Grønnstua: 92651 901 

Solkrem 

Husk og smøre barna 
med solkrem  om morge-
nen. Vi fyller på med sol-
krem utover dagen. Bar-
nehagen har egen sol-
krem. 
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Juni 
Tema: Naturen og tradisjonelle barneleker 

           

Mål:  

Lære noen tradisjonelle barneleker 

Utforske fugler og småkryp i naturen 

 

Månedens lek: 

Paradis 

Alle mine barn 

Slå på ring 

 

Månedens sang: 

Bjørnen sover 

Bro bro brille 

 

Månedens nøkkelord: 

Mark   Fluesnapper 

Flue   Kjøttmeis 

Humle  Blåmeis 

Bie   Skjære 

Sommerfugl Kråke 

 

Bjørnen sover 

Bjørnen sover, 

bjørnen sover, 

i sitt lune hi. 

Den er ikke farlig, 

bare man går varlig, 

men man kan jo, 

men man kan jo, 

aldri være TRYGG! 

Bro bro brille 

Bro, bro brille, 

klokka ringer elleve. 

Keiseren står på sitt høyeste slott, 

ser utover land, 

ser utover strand. 

Fare, fare krigsmann, 

døden skal du lide. 

Den som kommer aller sist 

skal i den sorte gryyyyyyyte!  
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juni 2020 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. Uke 

1 
1. pinsedag. 
Barnehagen 

stengt 

2 3 4 5 6 
Sveriges  

nasjonaldag. 
Gratulerer! 

7 23 

8 9 10 11 
Foreldrekaffe 

12 
 

Filippinenes  
nasjonaldag. 
Gratulerer! 

13 14 24 

15 16 
 

17 18 19 
 

20 21 25 

«Bli kjent»-uke for 
de som skal starte 
på stor avdeling i 

august. 

22 23 
«Ta med leke»-
dag Gråtass og 

Blåklokke 

24 25 26 27 28 26 

29 30      27 

Gjerdsletta barnehage 
Kollenveien 90 
9310 Sørreisa 
E-post: gjerdsletta@sorreisa.kommune.no 

  

Telefon: 778 61 700 
Blåklokke: 926 54 966 
Rødhette: 92663616 
Gråtass: 926 29 701 
Grønnstua: 92651 901 

Solkrem 

Husk og smøre barna 
med solkrem  om mor-
genene. Vi fyller på 
med solkrem utover 
dagen. Barnehagen har 
egen solkrem. 
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Sommerinformasjon 

 

Barnehagene i Sørreisa er stengt i ukene 29 og 30. (13.07.2020 – 26.07.2019). I ukene 27, 28, 31 og 32 
vil det være redusert drift pga. ferieavvikling for ansatte. Driften blir tilrettelagt utfra hvor mange 
barn som har meldt behov. Avdelingene kan bli slått sammen og dagsrytme og pedagogisk innhold blir til-
passet den barnegruppen som bruker barnehagen i denne perioden. Det er stort sett faste ansatte som 
jobber om sommeren. Ved behov bruker vi så kjente vikarer om mulig. 

 

Hvis dere ønsker å bruke flere feriedager/fridager enn dere har meldt inn, så gi oss beskjed om 
det. Barna skal ha fri fra barnehagen 4 uker i løpet av året. Minimum tre uker skal være sammen-
hengende. Den 4. ferieuken kan tas ut som enkeltdager og skal varsles minimum en uke i forkant. 
Kurs og planleggingsdager, da barnehagen er stengt, regner ikke som feriedager.  

 

Om sommeren går inn på sine respektive avdelinger og henger fra seg tøy, skifteklær, sko og lig-
nende. Kjøkkenavdelingen brukes på morgenen som vanlig. Åpningstiden vil være som vanlig, 07.00 
– 16.30. 

 

Det vil bli sendt ut egen informasjon før sommerferieavviklingen starter. 
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juli 2020 

man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. Uke 

  1 2 3 4 5 27 

6 7 8 9 10 11 12 28 

13 14 15 16 17 18 19 29 

Barnehagen 
sommerstengt 

20 21 22 23 24 25 26 30 

Barnehagen 
sommerstengt 

27 28 29 30 31   31 

Gjerdsletta barnehage 
Kollenveien 90 
9310 Sørreisa 
E-post: gjerdsletta@sorreisa.kommune.no 

  

TRYGGHET OMSORG GLDE 

Telefon: 778 61 700 
Blåklokke: 926 54 966 
Rødhette: 92663616 
Gråtass: 926 29 701 
Grønnstua: 92651 901 


