Året rundt i Lillevollen
Dette er en grovoversikt over årets ”begivenheter”. Endringer som blir gjort, varsles i god tid til
foreldrene.
Informasjon om det pedagogiske innholdet og planene for det, ligger i årsplanen, progresjonsplanen
og månedsplanene som ligger på barnehagens nettside.
JANUAR

Vi fortsetter med Stordalshallen ut mars
Vinteraktiviteter, vi snakker om mørketid og solas tilbakekomst
Barnehagen blir rundvaska. Personalet tar dette på dugnad og det de
tjener, går til personaltur.
På vinteren er det kortere utetid. Målet er en tur ut hver dag selv om været
er dårlig. Vi vurderer været før vi tar ut de yngste. Vi fortsetter med
Stordalshallen

FEBRUAR

Markering av samefolkets dag
Karneval
Innlevering av vinterferieliste (vi trenger oversikt over hvem som skal ha
ferie for å planlegge personalets ferie)

MARS

Skolenes vinterferie
Foreldresamtalene starter
Innlevering av påskeferieliste
Stordalshallen avsluttes

APRIL

Utedager for storavdelingene starter opp
Foreldresamtaler ferdig
Fagdag, barnehagen har stengt, som regel i tilknytning til siste helg i april
Innlevering av sommerferieliste. Barna må avvikle tre uker ferie i perioden
uke 25-32 .Minst to av ukene skal være sammenhengende, men vi
anbefaler at alle tre ukene er det.

MAI

Nå blir det mer utetid for både små- og storavdelingene, ofte hele dagen
hvis været tillater det
Vårfest og skrangletog i lag med Vollen barnehage
Avslutning for førskolegruppa med tur til Keiservarden
Sommerfest for foreldre og barn i månedsskiftet mai/juni

JUNI

Overgangssamtaler for barna som skal over på storavdeling.
Ferieavvikling begynner.

JULI

Ferieavvikling. Vi leier inn vikarer etter behov.
Vi slår sammen husene de ukene det er få barn i barnehagen

AUGUST

Nytt barnehageår starter uke 33
Fagdager i uke 33: mandag-onsdag. Da har barnehagen stengt. Personalet
er på div kurs og møter, og gjør avdelingene klar til nytt barnehageår.

SEPTEMBER

Utedager for storavdelingene
Oppstart med aldersinndelte grupper på storavdelingene: Grønn-3
åringene, Gul-4åringene, Rød-5-åringene
Rødgruppa begynner med førskole, her er det tilrettelagte aktiviteter
Foreldremøte i slutten av måneden

OKTOBER

Henry – førstehjelp for barn utarbeidet av Røde kors for Gulgruppa
Storavdelingene går i Stordalshallen en dag i uka
Generasjonsfest og FN-markering for besteforeldre og barn. Vi selger kaffe
og kaker, og inntektene går til veldedig arbeid

NOVEMBER

Tarkus – et opplegg fra Trygg trafikk med Gulgruppa
Brukerundersøkelse
Stordalshallen

DESEMBER

Egen adventsplan utarbeides
Lucia-markering for foreldre og barn
Nissefest for barna
Barnehagen har stengt julaften, romjul og nyttårsaften

