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TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE AS
 Vi er en ordinær, privat barnehage, sentralt i Rissa, Årnsetflata 8.

 36 ekvivalenter (28 barn) i 2021/2022. Forskrift om bemanning i barnehagen sier at 
det skal være 1 pedagogisk leder pr 7 barn under tre år, og 1 pedagogisk leder pr 14 
barn over tre år. Vi følger normen for bemanning, beskrevet i barnehageloven: 1 
voksen pr 3 barn under 3 år og 6 barn pr voksen over 3 år.

 Barnehagen består av to avdelinger: Lirekassen (0-3 år), Munnharpa (3-6år).

 Åpningstiden er 06.45-16.30.

 Barnehagen er lovpålagt å utarbeide en årsplan for sin pedagogiske virksomhet.

 Barnehagens innhold og oppgaver skal være i samsvar med departementets 
rammeplan og de 7 fagområdene som er beskrevet der.

 For mer utfyllende informasjon viser vi til barnehagens vedtekter som dere finner på 
Tyra og kommunens hjemmeside. 

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-
barnehager-i-indre-fosen/tryllefloyten-musikkbarnehage-privat/

Barnehagen er et as og eies og drives av:

 Vibeke Stoum Sand, førskolelærer og styrer.

 Heidi Vangen Wemundstad, barnehagelærer, pedagogisk leder.

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehage/alle-barnehager-i-indre-fosen/tryllefloyten-musikkbarnehage-privat/


EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE:

 BUP (Barne- og ungdomspsykiatri)

 PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

 Barnevern

 Helsestasjon

 Skole

Generell informasjon:

 Barnehagens vanlige tradisjoner for foreldre/foresatte:

foreldrekaffe/hentekaffe, luciafest, juletrefest sammen med de andre barnehagene (arr 
av su), solsikkefest, sommerfest. I 2021/22 vil vi vurdere slike arrangement etterhvert 
pga Covid-19. Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra FHI og smittevernlege 
i Indre Fosen. Mer informasjon kommer i månedsplanene.

 Alle får tilbud om 2 foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, samt oppstartsamtale.

 Vi har 5 planleggingsdager i året, da er barnehagen stengt. Dette barnehageåret er 
det: 09.08, 01.12, 08.02, 27.05, 17.06.

 Barnehagen er stengt i 4 uker på sommeren,

 For øvrige bestemmelser angående betaling, fridager osv, se barnehagens vedtekter.

 Vi har dugnad én til to ganger i året, en på høsten og en på våren.

Barnehagens telefonnummer: 
98 60 09 49 Munnharpa
98 33 98 25 Lirekassen
45 21 99 82 Kontor

Barnehagen bruker appen TYRA som informasjonskanal mellom hjem og 
barnehage. Her deler vi bilder, informasjon, årsplan, månedsplaner og 
annen informasjon med dere foreldre.



Lov om barnehager 
(barnehageloven)

Dato: 12.10.2006:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet
ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring
og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv 
og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til 
uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta 
vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende 
kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og 
forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et 
utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme 
demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64


FORELDRESAMARBEID

 Samarbeid barnehage – hjem

Barnehageloven sier at barnehagen skal gi barn individuell og gruppevis omsorg og oppdragelse i nært 
samarbeid og forståelse med barnas hjem.

Vi er opptatt av å ha et godt samarbeid med foreldre/foresatte gjennom daglig kontakt ved henting og følge 
til barnehagen.

 Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna, og skal fremme deres fellesinteresser, og bidra 
til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 
Kunnskapsdepartementet har påpekt at det er viktig at det finnes forum der alle foreldre kan møtes, og 
diskutere ønsker og behov, og komme med forslag til barnehagen.

Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget på foreldremøtet på høsten.

 Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget 
(SU) består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Det skal 
ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldre/foresatte.

I barnehageåret 2021/2022 består SU av:

Vegard Buseth (representant fra foreldrene), Heidi Vangen Wemundstad (ansatte), Vibeke Stoum Sand (eier 
og er referent). En ny representant velges på foreldremøtet i september.

Samarbeidsutvalgets viktigste oppgave er å ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. 
Representantene kan komme med råd og innspill og arrangere dugnader, temakvelder og andre arrangement 
som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen.

Med utgangspunkt i rammeplanen skal SU fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.



ORGANISERING

Vibeke Stoum Sand
Styrer 60%

May Moe, 
Barne- og ungdoms-

arbeider 100%

Tone H Dyrendahl, 
Barnehagelærer 

60%

Monica Meyer,      
Pedagogisk leder 90%

Lirekassen Munnharpa

Heidi Vangen Wemundstad, 
Pedagogisk leder 100%

Heidi Therese 
Krognes Berg, 
Musikkpedagog 80%

Vibeke S. Sand, 
barnehagelærer 40%

Elin Mari Pettersen, 
Barne- og 
ungdomsarbeider 
100%

Jan Inge 
Furuseth, 
barnehagelærer 
45%

Torill Langsæter, 
assistent og 
vikar. 70%

Nina H By, Barne- og 
ungdomsarbeider 
100%



INNHOLD
 Vi vil ved hjelp av musikk gi barna et helhetlig tilbud i henhold til 

rammeplanen for barnehager og de 7 fagområdene den omfatter.

 Vi vil også ha fokus på natur, miljø og uteliv. Vi bruker «Årnsethskogen» 
aktivt. Vi har ikke mange, flotte lekeapparater, og stort lekeområde, men 
ved bruk av naturen utvikler barna motorikk, selvstendighet og fantasi. 
Leik i naturen stimulerer også til mer likestilt leik mellom kjønnene, noe 
som er viktig for oss.

 Vi jobber med START, SMÅSTEG og VENNESERIEN til Aschehoug (se side 
18).

 Vi er en solsikkebarnehage og har et fadderskap gjennom SOS Barnebyer. 
Vi er faddere til ei jente fra eSwatini (tidligere Swaziland). Se april for mer 
informasjon.

Tryllefløyten Musikkbarnehages postulat for de ansatte:

- Barna blir sett med «det gode blikk.»

- Vi ser alle, foreldre og barn, og er bevisste på kroppsspråk.

- Musikk er et gjennomgående tema.



SYMFONIEN
Symfonien er barna som skal begynne på skolen neste høst. Det er en tradisjon i 
barnehagen for spesielle aktiviteter tilpasset denne aldersgruppa. Mange av 
aktivitetene og temaene er forberedelser til overgangen fra barnehage til skole.

Vi jobber med tema som rim, lyder, skrive navnet sitt, gjenfortelling, trafikk og 
samarbeid med andre. I tillegg har vi fokus på selvhjulpenhet i rutinesituasjoner, 
spesielt under av- og påkledning. Vi har også ekstra fokus på sosiale relasjoner og 
vennskap.

Vi markerer slutten i barnehagen med en tur. Det er viktig for oss å markere at 
disse barna skal videre til skolen. Alle som er Symfonibarn vil få med seg et minne 
fra barnehagen hjem.

Vi samarbeider med skolen om en god overgang, blant annet ved å besøke skolen 
og gjennom samtaler med kontaktlærere. Vi har også 5 samlinger i løpet av året 
sammen med de andre barnehagene i Rissa som sokner til Åsly skole. På disse 
dagene har barna med seg egen sekk med egen mat og drikke. Dette er en fin 
måte å trene på selvstendighet og det å gå på tur med en større gruppe, til 
skolestart.
Symfonien har førskole, én/to dager i uka og musikkverksted, en dag i uka.

For mer informasjon: les brosjyren «No kjæm vi», som ligger på
kommunens hjemmeside, og informasjon utdelt fra barnehagen.



Barnehagens dagsrytme
MUNNHARPA 3-6 LIREKASSEN 0-3

06.45-
08.30

Frileik Frileik

08.30 Felles frokost Felles frokost

09.30 Sangstund

10-11 Frileik inne/tilrettelagt 
aktivitet/språksprell, 
førskole, tur/uteleik

Uteleik/tur

11.00 Samling/Sangstund Mat

11.30 Mat

12.00 Påkledning og uteleik Hviletid, Frileik inne/ 
tilrettelagte aktiviteter.

14.00 Frukt inne/ute Frukt

14.30

16.30

Frileik ute / inne

Barnehagen stenger

Frileik ute/inne

Barnehagen stenger

 Kjernetida er 09.30-14.00 på grunn av turer og aktiviteter. Gi oss beskjed hvis 
barnet kommer etter 9.30, hentes før 14.00, eller tar fri.

 Hver måned får dere et månedsbrev der det står hva vi har gjort og annen info.



KOSTHOLD OG FESTDAGER

MÅLTID

 Vi serverer felles frokost kl 08.30, kommer barna etter da, må de ha spist hjemme. 
Frokosten er ferdig kl. 09.00

 Vi serverer varmmat 1-2 dager i uka.

 Selv om vi ønsker et sunt kosthold uten for mye sukker, skal vi ikke glemme «verdien 
av det unyttige». Det er rom for både vafler og nystekte boller, kakao og varm saft

 Barnehagen er en 5-om-dagen-barnehage. Dette betyr at vi skal tilby barna fem 
forskjellige frukter/grønnsaker hver dag.

FESTDAGER

 Hver måned har vi en festdag der vi markerer de som har, og har hatt, bursdag den 
måneden. Barna velger tema for festdagen, og hva som skal serveres til dessert, og 
varmmat. På selve bursdagen får alle krone og bursdagssang.

 Vi ønsker at bursdagsinvitasjoner blir holdt utenfor barnehagen så lenge 
ikke hele barnegruppa blir bedt.

Vi forholder oss til retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, utgitt av Sosial- og 
helsedirektoratet.



Rammeplanen for barnehagen

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle 
barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i 
barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, som for 
eksempel Barnekonvensjonen (Barns rettigheter FN).
Rammeplanen skal sikre barn et likeverdig tilbud av god kvalitet. Planen gir retningslinjer for både 
innholdet i og oppgavene i barnehagen. Den gir personalet, foreldre, eiere og tilsynsmyndighet en 
forpliktende ramme for arbeidet.

Høsten 2017 fikk barnehagene ny rammeplan. Vi på Tryllefløyten Musikkbarnehage har jobbet 
internt med rammeplanen for å tilpasse innholdet til vår barnehage. Rammeplanen er en 
forlengende arm av barnehageloven og gir barnehagen klare retningslinjer å jobbe innenfor, 
spesielt rettet mot mobbing, utestenging, språk, mangfold og vennskap.
Rammeplanen gjør det lettere for foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagene og hvilke 
krav de kan stille. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/


DE 7 FAGOMRÅDENE
Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen 
skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i 
barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

Dette skal skje gjennom rammeplanens sju fagområder:

 1: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

 2: KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

 4: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

 5: ANTALL, ROM OG FORM

 6: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN

Alle fagområdene er en naturlig del av hverdagen i barnehagen og går ofte over i 
hverandre. Arbeidsmåten vår er å legge til rette for samtaler om for eksempel farger, tall, 
begreper, naturen, og undring over det vi møter i løpet av dagen. Vi går på turer i skogen 
og i nærmiljøet, synger, leser bøker, tegner og former osv. Se rammeplanen for mer 
informasjon om fagområdene.

Vi har en progresjonsplan som beskriver hvilke mål vi har for hver aldersgruppe. Den er de 
ansattes arbeidsdokument sammen med årsplanen. Denne ligger på Tyra.



LEIK
«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte 
opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser» 
Barnehageloven§2
Med utgangspunkt i dette vil Tryllefløyten Musikkbarnehage legge til rette for 
å skape varierte dager der vi veksler mellom rolig leik, voksenstyrt leik, 
kreativ og actionfylt leik. Vi bruker barnehagens inne- og uteområder aktivt, 
samt tilbyr vi andre utfordringer i barnehagens nærmiljø. Leiken er en del av 
barnekulturen og gjenspeiler forhold i barns oppvekstmiljø.
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 for 
sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til 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. Rammeplanen 01.08.17 s 20
Tryllefløyten Musikkbarnehage ønsker å skape et godt lekemiljø der alle 
voksne skal være tilgjengelige og fungere som støttespillere/veiledere ved 
behov. Dette er også en del av utviklingsprosjektet vårt for dette 
barnehageåret. Se side 20 for mer informasjon.

TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE – I SAMKLANG MED BARNET!



LÆRING

«Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og 
vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, 
kunnskap og ferdigheter» Bhgloven§2
Læring foregår hele tiden, i samspill med andre barn og voksne, gjennom 
leik, oppdragelse og omsorg. Barn lærer gjennom opplevelser og 
erfaringer, undring og utforsking. Det er viktig å legge til rette for 
vennskap og gode relasjoner i barnehagen da alt dette er en forutsetning 
for god læring og opplevelse av glede og mestring.
Læring skjer både i formelle situasjoner som er planlagt og ledet av 
voksne, og uformelle situasjoner som oppstår naturlig i leik, rutiner og 
annen samhandling. Det er viktig at de voksne har et aktivt forhold til 
barns læring. Noen barn oppsøker gjerne læringssituasjoner selv, mens 
andre er mindre nysgjerrige og interesserte. Det er derfor viktig at de 
voksne deler sin kunnskap, engasjerer, er kreative og skaper interesse.
Kvaliteten i samspillet mellom barn og voksne vil prege læring i 
barnehagen. Det er viktig at de voksne hjelper barna til å undre seg, 
og være nysgjerrige og gi dem varierte utfordringer, opplevelser og 
kunnskap. I tillegg til tidligere erfaringer og opplevelser, påvirker dette 
barnets syn på seg selv. Derfor blir de voksnes handlinger og holdninger 
avgjørende for barns læringserfaring.

TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE – I SAMKLANG MED BARNET!



OMSORG OG DANNING
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns 
behov for omsorg og leik, og fremme læring og danning som grunnlag 
for allsidig utvikling» Bhgloven §1
Vi vil møte barna på deres følelsesmessige nivå og oppfordre til, og 
legge til rette for, at barn skal hjelpe og vise omsorg for hverandre. 
Som voksne er vi rollemodeller for barna, og vi ønsker å være gode 
rollemodeller som ser enkeltbarnets behov i alle situasjoner.
Vi har respekt for at barn skal få være barn. Det er viktig å ta vare på 
barndommen og gi rom for leik og utvikling på barns premisser.
Vi yter omsorg i alle daglige situasjoner, og dette kommer til uttrykk 
når barn leker, lærer, ved måltider, stell og påkledning. Oppdragelse og 
omsorg går hånd i hånd, og gjennom vårt samarbeid med barnas hjem 
veileder vi barna slik at de står rustet til å møte samfunnets sosiale 
normer og krav.
Ved å gi omsorg i et miljø preget av trygghet, glede, musikk og 
kreativitet ønsker vi å bidra til at barna utvikler god selvfølelse og 
selvtillit, og står godt rustet til å møte livet videre.

TRYLLEFLØYTEN MUSIKKBARNEHAGE – I SAMKLANG MED BARNET!



Barns medvirkning
«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at 
barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven § 1 og 
§ 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til 
aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få 
erfare og få innflytelse på det som skjer i barnehagen.» Rammeplanen 01.08.2017 s27

I følge «Rammeplan for barnehagen» skal barnehagen ha fokus på barns medvirkning, og de 
ansatte skal være tilstede for barna og la de komme med sine tanker og innspill.
Det er viktig å skille mellom barns medvirkning og barns medbestemmelse. Barns 
medbestemmelse handler først og fremst om at barn tar valg ut fra føringer som legges av de 
voksne, f.eks. de får velge mellom x antall bordaktiviteter, de får velge sanger fra sangheftet, 
barnemøter i forbindelse med festdager osv.
Barns medvirkning handler om at barn skal ha rett til å ta valg og å uttale seg om det som skjer i 
barnehagen og at deres innspill og ideer blir til et bidrag som fører til en forandring i hverdagen. 
Det betyr ikke at barna skal få styre dagen som de selv vil, men vi ønsker å gi de muligheten til å 
komme med ideer og uttrykke sine meninger. Et eksempel kan være at et barn har med seg en 
død humle som er funnet på vei til barnehagen, de ansatte tar tak i dette og bruker dagen til å 
lære og å utforske om humler.
De ansattes oppgaver er:
 Å observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov, uansett alder, erfaringer og 

individuelle forutsetninger.
 Å være bevisste på at lek og læring henger sammen; det er mye læring i god lek.
 Å legge til rette for aktiviteter/lek etter barnas ønsker og ideer.
 Å være åpen for endring av eksisterende planer til fordel for barnas 
innspill; ha en improvisatorisk ledelse.



Sosial kompetanse, vennskap og mobbing

«Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. 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.» Rammeplan for barnehagen, 01.08.2017 s22

Det er viktig å bidra til at barna lærer:

• å hevde seg selv og uttrykke sine meninger på en positiv måte

• å delta i et fellesskap og samarbeide om felles oppgaver

• å sette seg inn i hvordan andre har det og gi uttrykk for sine følelser

• å gi andre ros og anerkjenne andre

• å etablere og opprettholde vennskap

Hvordan arbeide med sosial kompetanse i barnehagen?

Sosial kompetanse må være en integrert del av barnehagens forebyggende arbeid. Sosial kompetanse er et 
læringsområde som forutsetter et nært samarbeid med foresatte. Med tanke på disse punktene som er hentet fra 
utdanningsdirektoratet, har vi på Tryllefløyten Musikkbarnehage valgt å jobbe med sosial kompetanse gjennom 
ulike tema som vi har fokus på, og ved bruk av ulike verktøy som heter "VENNER", "START" og "SMÅSTEG". Dette 
er pedagogiske verktøy som vi tilpasser barnegruppa.

START er beregnet til å bruke på småbarn og er en forberedelse til SMÅSTEG, som barna vil møte når de 
begynner på Munnharpa. Disse verktøyene er utgitt for å støtte og systematisere barnehagens arbeid med å 
utvikle barns sosiale og emosjonelle kompetanse.

VENNESERIEN: er en serie som tar opp viktige problemstillinger innenfor sosial kompetanse og 
barnekonvensjonen. Serien tar utgangspunkt i kjente situasjoner som kan oppstå i barnehagen og hjemme, og gir 
barna enkle modeller for konfliktløsning.

Vi har redskap som bøker, samtaleplakater, hånd-dukker, bilder.



Gjennom START trenes det på :

*å gi barnet mulighet til å ha et positivt samspill med omverdenen gjennom å forstå følelser                                 
og relasjoner. Å utvikle ferdigheter i å være sammen med andre og å kunne forstå og ha en                             
følelse av begrepet «vi».

Gjennom Småsteg trenes det på:

*ferdigheter som fremmer selvregulering, læring, empati, mestre følelser, vennskapsferdigheter, problemløsning, å 
begynne på skolen.

Barn som behersker samspill og innehar sosial kompetanse har lettere for å få venner og opprettholde vennskap. I 
Rammeplan for barnehagen (2017) finner vi at Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets 
trivsel og utvikling. Dere vil til enhver tid få informasjon om hvilket tema vi jobber med i barnehagen, slik at dere 
også har muligheten til å jobbe videre med dette hjemme.

MOBBING I BARNEHAGEN!
1.Januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at alle barn får 
en trygg og god barnehagehverdag.

Alle som jobber i barnehagen må følge med på at barna har det bra. Hvis en voksen vet om, eller tror at et barn blir 
mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han de alltid:

• Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang.

• Si ifra til styrer i barnehagen.

• Undersøke hva som har skjedd.

• Sette inn tiltak, og lage en plan for å sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø.

Tryllefløyten Musikkbarnehage har laget sin egen handlingsplan mot mobbing. Her beskriver vi mer                       
detaljert hvordan jobber med temaet mobbing i barnehagen. Den finnes på Tyra, under dokumenter. 

Barnehageloven § 42.Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)
Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det.
Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og 
godt barnehagemiljø. Styreren skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller.
Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen snarest undersøke saken.



Likestilling og likeverd
 Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, 

funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, 
etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen 
skal motvirke alle former for diskriminering og fremme 
nestekjærlighet.

 På Tryllefløyten jobber vi for at alle barna våre skal oppleve at de blir 
sett og hørt gjennom ulike aktiviteter i barnehagen. Gjennom omsorg, 
oppmerksomhet og anerkjennelse legger vi til rette for å gjøre barna 
trygge på seg selv og andre, noe som er viktig for videre utvikling og 
læring.

Utviklingsarbeid i barnehagen
• Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og 

vurderes. Målet med dette er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med Rammeplan 
og barnehageloven. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende 
organisasjon (RP, 2017, s.37). For oss på Tryllefløyten betyr det kompetanseheving 
hos personalet gjennom ulike utviklings-prosjekter vi til enhver tid jobber med.

• "Hvordan skape et inkluderende lekemiljø ute" er det prosjektet vi for 
tiden jobber med. Barnehagens lederteam har hatt tett samarbeid med veileder fra 
DMMH (høyskole for barnehagelærerutdanning) i prosessen med å lage planer for 
mål, innhold og arbeidsmetoder, og gjennom personal- og avdelingsmøter er 
resten av personalet med på å dele kunnskap og å reflektere sammen om hvordan vi 
på best mulig måte kan nå de målene vi har satt oss.

• Vi skal fortsette arbeidet med inkluderende lekemiljø, og vi skal jobbe med følgende 
tema: tilstedeværende voksne og reflekterende voksne. 



Kommunikasjon, språk og tekst
«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin 
språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal 
barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster 
fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og 
stimulerer til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. I barnehagen skal barna få mulighet til å 
erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, 
refleksjon og møter med språk og kultur. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige 
språk og skriftspråk.» Rammeplanen 01.08.17 s 47-48

«Musikk, sang og dans er av grunnleggende betydning i barns liv. Musikk er også et viktig 
kommunikasjonsmiddel. Gjennom musikk kan barnet meddele seg til omverden og få svar, også før 
det kan forstå og uttrykke seg med ord. Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss ved hjelp av 
musikkens språk: bevegelse, lyd, rytme og uttrykk.» Fra foreningen Musikk fra livets begynnelse.

Vi som voksne skal:
- være bevisst vår rolle som språklige forbilder.
- være aktive voksne som er tilstede, og som er en støtte i samtaler.
- anerkjenne det nonverbale språket.
- fange opp og støtte barn som har ulike former for kommunikasjons- og språkvansker, og be om 
veiledning fra eksterne samarbeidspartnere ved behov.
- anerkjenne at flerspråklige barn bruker sitt morsmål, og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas 
norskspråklige kompetanse.
Hverdagssamtaler er viktige, det viser seg at små barn (1-3år) lærer mer språk gjennom frileik og 
samspill enn voksenstyrt leik.
Vi benevner i alle aktiviteter det vi gjør, og bidrar slik til begrepsforståelse og begrepsutvikling hos 
barna. Vi bekrefter språket ved å gjenta det barnet sier, og vi viser interesse for at vi ønsker å forstå 
hva barnet uttrykker med ord eller kroppsspråk.
Vi bruker Språksprell og Språkkista, som er metodiske språkleiker tilpasset barn mellom 4 og 6 år.



Musikk i barnehagen
 Hva er en musikkbarnehage?
Vi er lik andre barnehager, vi gjør det samme, vi er like mye ute og har det samme tilbudet når det gjelder 
aktiviteter og turer, MEN vi integrerer musikken i mye av det vi gjør. Den er en del av hverdagen, og det 
er alltid rom for musikk. Vi skal ikke «musikkutdanne» barna, men vi ønsker å skape en interesse og 
nysgjerrighet. Hovedmålet er at barna skal bli glade i musikk og like å holde på med musikk i alle dens 
former, også etter barnehagen.

 Hvorfor er musikk viktig?
I likhet med de andre estetiske fagene, blir det mer og mer fokus på at musikk har stor betydning for 
barns utvikling og læring, og det forskes stadig mer på viktigheten av dette og hva musikken kan bidra 
med.
Forskning viser at musikk positivt kan påvirke den språklige-, motoriske-, emosjonelle-, sosiale-, 
kognitive- og kreative utviklingen hos barn. Den skaper mestringsfølelse og ikke minst; GLEDE!
For at barna skal få nytte av dette må de like og holde på med musikk og bli musikalsk stimulerte, og det 
er her vi vil være til hjelp.

 Hverdagsmusikken
Hverdagsmusikken er det viktigste hos oss og her er det barnas egne ønsker som ofte styrer det som 
skjer. Her kommer deres naturlige tilnærming til musikken fram, og deres kreativitet og musikalitet får fritt 
spillerom.
Musikken SKAL VÆRE en naturlig del av hverdagen her hos oss. Vi legger til rette for sang og musikk i 
alle sammenhenger, både spontane og planlagte. Vi har egne musikkrom på hver avdeling der barna fritt 
får synge, spille, høre musikk og spille instrumenter. Vi bruker musikken aktivt i overgangssituasjoner 
som for eksempel ved ryddetid og før mat. Musikk er stimulerende og en kilde til glede og energi, 
men kan også brukes til å roe ned, til hjelp ved påkledning, for å bli kjent med kroppen, for å løse 
konflikter osv.



 Musikkstund/Samling
Vi har musikkstund/samling hver dag. Vi deler ofte barna i mindre grupper for å skape bedre 
kommunikasjon og samhandling med hvert enkelt barn. Målene for samling er blant annet at vi alle er 
sammen om noe, at vi lærer å lytte og vente på tur, at informasjon overleveres og at det skal være en god 
arena for kommunikasjon mellom barn og voksen. Innholdet vil være forskjellig fra dag til dag, men stikkord 
er jobbing med tema og mye musikk; sang, musisering og bevegelse. For at dette skal være spennende og 
morsomt for barna er det viktig at vi jobber ut fra barnas premisser slik at det blir en fin, givende stund for 
oss alle.

 Musikk i rammeplanen.
Rammeplanen for barnehagen sier at det skal legges vekt på lytting, utøving og samspill i både skapende 
og gjensidige aktiviteter. Barna skal få oppleve ulike kunstformer som vil skape undring og nysgjerrighet. 
Barna skal også få velge sine egne uttrykksformer for følelser og tanker, her tenker man spesielt på det 
vokale området slik som sang, det instrumentale området i form av å spille på ulike instrumenter eller 
bevegelsesområdet i form av dans.

Rammeplanen legger også vekt på at barna skal få møte vår kulturs tradisjoner gjennom folkemusikk og 
kunstmusikk, men også andre lands kulturskatter skal vektlegges. Barnehagen bør trekke inn musikere 
og amatørmusikere slik at barnet får møte musikken i virkeligheten og ikke bare på CD/streaming.

"Stemmen som synger, traller og nynner, uttrykker flere og mer direkte følelser enn 
stemmen som snakker".
John Lind i "Musikk i livets begynnelse".



 Musikkverksted, Filiokus og Minirøris

Musikkverksted skal Munnharpa ha én gang i uka. Dette er en ren musikksamling der vi 
blir enda mer kjent i musikkens verden og vi utforsker ved hjelp av sang, spill, bevegelse 
og dramatisering. Vi vil også her jobbe med tema i tillegg til at vi skal lære mer om ulike 
typer musikk, rytmer, komponering, ulike måter å bruke stemmen vår på osv. .

Også her deler vi barna inn i mindre grupper. Dette er både for at innholdet skal kunne 
tilpasses alder og nivå og for å få en bedre samhandling mellom voksen og barn. Barna 
vil ha mulighet til å påvirke hva Musikkverkstedet skal inneholde.

Filiokus er forbeholdt Lirekassen. Det vil være nokså likt det som skjer på 
Musikkverkstedet bare at det er tilpasset en lavere alder. Ideen er å få til en litt bredere 
tilnærming til musikken enn hva som skjer i den vanlige musikkstunden. De vil bli kjente 
med noen musikalske uttrykk, de vil få lære å bevege seg på ulike måter til ulik musikk, 
de vil få utforske stemmene sine og andre lyder osv. 
Det er musikkpedagogen har ansvaret for Filiokus og Musikkverksted.

Minirøris er et bevegelsesprogram fra Friskis & Svettis. Det er et "trenings"opplegg for 
barn, der vi gjør faste bevegelser til faste sanger. Dette skal barna jevnlig få tilbud om, 
men de kan også etterspørre det når de selv ønsker.



 Musikk som utviklingsprosjekt
I perioden 2014-2016 jobbet vi med et utviklingsprosjekt der temaet var musikk. Vårt hovedfokus var at 
vi som ansatte skal bli mer bevisste på hva vi faktisk gjør og hvorfor vi gjør det når det gjelder musikk, 
og på det å ufarliggjøre hvordan man jobber med musikk sammen med barna. I tillegg hadde vi fokus på 
å synliggjøre profilen vår utad, hvordan vi får fram det vi gjør overfor dere foreldre og sist men ikke 
minst, hvordan vi jobber med musikken i forhold til barna. Dette er et arbeid som fortsetter selv om selve 
prosjektet er avsluttet; Vi har en musikkbolk på hvert personalmøte, vi har interne instrumentkurs, drar 
på andre kurs og prøver hele tiden å utvikle oss og bli bedre musikalsk sett.

Informasjon
Deltagelse i kulturlivet:
Vi prioriterer å delta på konserter og andre kulturtilbud som arrangeres i vårt nærområde.
Vi prøver også å ha et samarbeid med både skole og kulturskole. Elever har mulighet til å komme til oss 
å ha minikonserter og vi drar på konserter ol som er i deres regi. 
.

Musikk fra Livets Begynnelse:
Tryllefløyten er medlem av foreningen «Musikk fra Livets Begynnelse». Her får vi tilgang til forskning, 
tilbud om kurs og ideer fra andre som driver med det samme som vi gjør. De har en egen nettside for 
foreldre, samt facebook-side, som vi oppfordrer til å bruke.
http://www.musikkfralivetsbegynnelse.no/foreldre/
https://www.facebook.com/musikkfralivetsbegynnelse/?fref=ts

Annet:
Informasjon og lenker til artikler/forskning legges ut på Tyra, og det kan også dukke opp en og annen 
musikalsk e-post. 
Hvis dere lurer på noe angående det vi gjør og hvorfor vi gjør det; spør oss! 

http://www.musikkfralivetsbegynnelse.no/foreldre/
https://www.facebook.com/musikkfralivetsbegynnelse/?fref=ts


Barnehagens kulturarbeid
 Vi tilstreber å være med på det som skjer av konserter og kulturelle begivenheter i 

kommunen.
 Vi ønsker å være synlige i nærmiljøet som en mini-kulturaktør; vi tar med oss musikken 

utenfor barnehagens område.
 Vi får besøk av ulike instanser som holder konserter/forestillinger for oss, for eksempel fra 

fylkeskommunen.
 Vi bruker biblioteket aktivt og går jevnlig på turer dit.
 Vi deltar på BlimE dansen på Åsly skole.
 Vi inviterer naboene våre til en førjulskonsert på barnehagen.
 Barnehagen arrangerer av og til musikkstund, der vi inviterer andre barnehager i 

kommunen.
 På Tryllefløyten Musikkbarnehage jobber vi med temaet kultur gjennom hele året. Dette 

fordi vi ønsker å sette ekstra fokus på, og gi barna lærdom om de ulike kulturene som er 
representerte i barnegruppa og blant de ansatte.

 I vårt arbeid med kultur står naturligvis musikk sterkest. Se oversikt over musikkaktiviteter.



Tema for barnehageåret 
2020/2021

Dette barnehageåret har vi valgt å ha HAVET som hovedtema. Gjennom bilder, tekst, filmer 
og sanger vil vi jobbe med og fordype oss i hva havet kan by på av ulike oppdagelser. Vi skal 
undre oss sammen med barna å finne svar på spørsmål som vi lurer på sammen. I havet 
møter vi mange ulike dyr og planter. Vi skal også ha litt fokus på miljøvern og det å ta vare på 
havet og dyrene. Noen dyr er avhengige av hverandre for å overleve, og noen samarbeider 
og støtter opp om hverandre. Dette er gode egenskaper vi kan føre videre til barna våre. 
Underveis vil vi fange opp ulike interesser som barna måtte ha. Det kan være at noen er 
opptatt av hai, sjøstjerner, båter eller fisker. Da vil vi gå dypere inn i det. Vi følger barnas spor 
(barns medvirkning).
Vi ser at vi får med alle fagområdene i dette arbeidet, og det vil etter hvert komme fram i 
månedsbrevene.

16.februar skal vi ha temafest på Munnharpa, og da ønsker vi at barna kler seg ut som noe 
av det vi har jobbet med. Kanskje kommer det både haier, havfruer, sjøstjerner og sjørøvere 
på barnehagen den dagen.  Mer informasjon kommer i månedsbrev/månedsplan. 

På Lirekassen velger vi å ha hovedfokus på visualisering og sanger. Men vi vil også følge 
barnas spor på og se hvor det bringer oss. 



Inkludering på alvor
Oppvekstsektoren i Indre Fosen kommune har vært med i prosjektet "Inkludering på 
alvor". Prosjektet startet opp i januar 2018, og varte ut skoleåret 2019/2020. Målet er at 
satsingen på inkludering i Indre Fosen kommune skal fortsette i alle sektorer etter at 
prosjektperioden er ferdig.

Målet med inkludering på alvor er at alle mennesker skal regnes som en del av et fellesskap. 
Hver enkelt skal respekteres uavhengig av funksjonsnivå og kjønn, sosial og økonomisk 
bakgrunn, seksuell orientering og religion. I barnehager og skoler betyr dette at den enkelte 
skal oppleve tilhørighet i fellesskap med jevnaldrende. Hver og en skal oppleve mestring og 
kunne utvikle seg både menneskelig og faglig.

For oss i barnehagen betyr inkludering på alvor at vi er med i en prosjektgruppe sammen 
med de andre barnehagene i Indre Fosen der vi får tips og inspirasjon til hvordan vi kan 
jobbe videre med temaet i vår barnehage. I tillegg vil vi ha inkludering som en del av et 
utviklingsprosjekt dette barnehageåret, og mottar veiledning fra en veileder ved DMMH 
gjennom det. Vi skal også gjøre prosjektet kjent for dere foreldre gjennom informasjon på 
foreldremøter og dere får forespørsel om å være med på en spørreundersøkelse.(se side 19)

For å spre det gode ord om inkludering, har Indre Fosen ungdomsråd tatt i bruk 
emneknaggen #inkluderemere. Bruk den gjerne for å gjøre ordet kjent! Du kan også legge 
inn en inkluderemere-ramme på profilbildet ditt på Facebook.

For mer info se: 

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/inkludering-pa-alvor/

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/inkludering-pa-alvor/


Barnehagens vurderingsarbeid
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det 
pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 
barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeid er å sikre at alle 
barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.» Rammeplanen 01.08.17 
s 38

I Tryllefløyten Musikkbarnehage jobber vi med vurdering gjennom refleksjoner i 
personalgruppa på personalmøter, planleggingsdager og avdelingsmøter. Her blir 
måneden som har gått evaluert, mens vi planlegger neste måned sammen. Vi drøfter og 
reflekterer over jobben vi gjør i hverdagen gjennom veiledning og caser. En barnehage 
er i stadig utvikling og vi må daglig ta vurderinger ut fra hvordan barnegruppa er, hvor 
mange voksne vi er og hvordan vi har gjort ting før. Vurderingsarbeidet pågår hver dag, 
og er ikke knyttet opp mot spesielle tider på året.

For at barnehagen skal være i stadig utvikling ønsker vi tilbakemeldinger fra 
foreldrene gjennom hele året.

Annethvert år gjennomfører vi brukerundersøkelser blant foreldrene. Her får foreldrene 
mulighet til å gi tilbakemeldinger til barnehagen.

Barna er også med på vurderingsarbeidet gjennom at vi i barnehagen har fokus på barns 
medvirkning (se side 17).

I arbeidet med planlegging, dokumentasjon og vurdering benytter vi oss av ulike former 
for observasjon av enkeltbarnet og gruppa som helhet, både formell og uformell 
observasjon ut i fra hva det er vi ønsker å få informasjon om. Vi har også ulike 
kartleggingsverktøy som vi bruker ved behov, etter samtykke fra foresatte.



Pedagogisk dokumentasjon
Pedagogisk dokumentasjon vil si at barn og voksne sammen reflekterer over hva et 
bilde, en tegning eller en praksisfortelling betyr, hvilke tanker, interesser eller 
kunnskap ligger bak uttrykket. Å dokumentere det vi gjør via bilder, film, lydopptak 
eller fortelling kan hjelpe oss til å dvele ved det som har gjort inntrykk, og til å dele 
opplevelser med andre.

Typiske spørsmål vi stiller oss er:

- Hva er det barna er interesserte i? Hva undrer de seg over?

- Hva er det personalet er interessert i?

- Hva lærer barna?

- Hvordan lærer de?

- Hvordan kan vi støtte barna?

- Hvordan kan vi utvikle nye interesser for å variere og utvide barnas 
erfaringsverden?

- Hva undrer vi oss over?

Vi legger praksisen «på bordet». Dette innebærer å:

- analysere eget arbeid.

- reflektere over pedagogisk materiale.

- reflektere over pedagogisk miljø (rom, tid etc).

Dette gjør vi for å få frem ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende 
praksis.



Våre rutiner ved sykdom i barnehagen
Vi i Tryllefløyten Musikkbarnehage er opptatte av å ta vare på barn og voksnes helse.

Derfor: Syke barn MÅ holdes hjemme!

Dette er først og fremst viktig for barnet selv, men også i forhold til smittevern og i forhold til andre barn og 
ansatte. Dere foreldre er vårt største smittevern ved at dere overholder våre rutiner for sykdom i barnehagen.

 Spesielle regler i Koronatiden:

Vi følger trafikklysmodellen og er nå på grønt nivå (august 2021). Dette kan endres raskt, det vil da komme beskjed 
via Tyra.

På Grønt nivå skal:

– Ingen syke møte i barnehagen.

- God hygiene og godt renhold.

- Kontaktreduserende tiltak: unngå fysisk kontakt mellom ansatte. Vanlig organisering av avdelinger/grupper.

Alle barn med nyoppståtte luftveissymptomer (også milde symptomer) må holdes hjemme fra barnehagen, selv om 
almenntilstanden er god. Dette betyr også om det oppstår nye symptomer underveis, for eksempel først snørr, 
deretter hoste og så feber, da må barna holdes hjemme.

Barna må holdes hjemme til almenntilstanden er god og symptomene er borte.

Det anbefales at barn testes for Covid-19 etter symptomer i 2 dager. Fra 16.august 2021 kan                        
testing erstatte smittekarantene for barn.

Er du usikker/i tvil om at barnet skal i barnehagen pga symptomer, hold det hjemme!

 Karantenetid ved oppkast/feber

Alle barn skal være hjemme 48 timer etter siste oppkast og løse avføring ved diare og ha minst én feberfri dag 
hjemme etter feber. Ved å overholde disse rutinene, reduserer vi smittefaren i barnegruppa. Dette er en nasjonal 
retningslinje som vi følger.



 Almenntilstand

Vi ser alltid på almenntilstanden til barna. Barnet trenger ikke å ha feber for ikke å fungere i en stor 
barnegruppe. Det å være sammen med foreldre hjemme er ikke det samme som å være i barnehagen 
med mange andre barn. I bhg er det mye aktivitet og støy og det er mindre rom for hvile. Dere kan 
derfor oppleve at når vi sender hjem barn pga sykdom/allmenntilstand ser barnet ut til å være friskt når 
dere kommer hjem. Vi ber dere allikevel respektere våre avgjørelser på om barnet kan være i 
barnehagen eller ikke.

 Smittsomme barnesykdommer

Det er viktig at barnehagen får beskjed ved utbrudd av smittsomme barnesykdommer. Dette for å 
informere andre foreldre om utbrudd. Helsestasjonen ønsker også informasjon ved utbrudd av 
barnesykdommer i kommunen.

Det er viktig at barnehagen får beskjed ved sykdom uansett hva det måtte være. Dette for at vi kan 
forebygge eventuelt større utbrudd og ta forhåndsregler. 

Hvis barnet er sykt, fortell oss det, ikke si at de tar en fridag. Vi har taushetsplikt.

 Allergier i barnehagen

Vi har både barn og voksne med astma og allergiplager. Av hensyn til disse, oppfordrer vi barn og 
foreldre til å unngå kosing med kjæledyr like før dere skal til barnehagen. Dyrehår i klærne kan framkalle 
reaksjoner. Likeså oppfordres det til ikke å ha sterk parfyme, eller hud/hårprodukter med sterk lukt når 
dere kommer i barnehagen.

Slike hensyn vil gjøre dagen enklere for de som er allergiske.

 Vi har forståelse for at barn som er mye syke kan skape problemer 
i fht arbeidsgiver, men det er ikke noe vi kan ta hensyn til, vi må ta hensyn til 
barna. Vi har selv ansatte med små barn, og ser utfordringene når noen må 
være hjemme med syke barn. Noen barn er mere syk enn andre, dette er en 
del av det å være småbarnsforeldre :-)



.

SEPTEMBER OKTOBER

Vi jobber for at barna skal danne 
positive relasjoner til hverandre og oss 
voksne.
Vi gjør oss kjent med barnas interesser 
og ulike kompetanser. Dette bygger vi 
videre på i barnehagens hverdagsliv.

I løpet av høsten vil det bli tilbud om 
foreldresamtaler. Oppslag om tidspunkt 
blir hengt opp i garderobene.

Viktige datoer:
- Festdag onsdag 15.september for 
august- og septemberbarna.
- Foreldremøte for alle foreldre 
mandag 20.september kl 19.00.
- Uke 38: Brannvernuke

HUSK:

Nå kan det være kaldt, men vi er fortsatt mye ute, 
det er derfor viktig at barna har klær og sko etter 
været.
Det er lurt å ha ull innerst og det er bedre med 
mange tynne lag med klær i stedet for ett tykt. 
Ull tas på barna FØR de kommer i barnehagen.
Barna må ha flere par votter, og tilstrekkelig med 
skiftetøy som er merket med navn.

Viktige datoer:
- Festdag tirsdag 26.oktober
Dugnad i barnehagen i uke 45 eller 46. 
Nærmere informasjon kommer.



JULEFERIE
Det nærmer seg juleferie, og vi vil gjerne ha en oversikt over når dere skal ha ferie i dagene før jul.
Vi har stengt julaften og nyttårsaften.
Av erfaring er det mange som tar fri i dagene før jul og mellomjula også, derfor ønsker vi oss en oversikt over 
dette. Antall voksne som skal være på jobb er ut i fra antall barn.
Vi tilpasser åpningstiden i forhold til påmelding. I mellomjula må det minimum være 6 påmeldte for at vi 
skal holde åpent.

Barnets navn : _______________________________

Onsdag 22.12
Kommer fra kl_______ til kl ________ FRI

Torsdag 23.12
Kommer fra kl _______til kl_________FRI____    Fredag  24.12  STENGT!

Mandag 27.12:
Kommer fra kl_______ til kl__________ FRI____

Tirsdag 28.12
Kommer fra kl______til kl___________FRI____

Onsdag 29.12
Kommer fra kl______til kl___________FRI___

Torsdag 30.12
Kommer fra kl______til kl___________FRI___    Fredag 31.01 STENGT!

Mandag 03.01 (skolefri)
Kommer fra kl______til kl___________FRI___

Påmelding innen 26.11.2020

Foresattes underskrift:__________________________



NOVEMBER DESEMBER

Soving og utetid på Lirekassen:
Nå er det kaldere i lufta, og det kan bli 
spørsmål om utetid og soving i barnehagen 
ved lave temperaturer.
Det er viktig at barna har gode poser i 
vognene sine. Barna på Tryllefløyten sover i 
all hovedsak ute. Vi vurdere vind og effektive 
temperaturer hver dag. Det samme gjelder i 
forhold til utetid. Vi ønsker i utgangspunktet 
å gå ut hver dag, men vi vurdere selvsagt fare 
for forfrysninger i kinn og på føtter og 
hender.

Viktige datoer:
• Fredag 19.nov: BlimE-dagen. Vi 

markerer den med å danse BlimE-dansen.
• 26.11 frist for påmelding til mellomjula.
• Festdag tirsdag 23.november.

KLÆR OM VINTEREN:
En av forutsetningene for at leken utendørs skal 
være positiv, er at barnet ikke fryser. Ull er best i 
kulda, den isolerer også når den er våt. 
Superundertøy og fleece er bedre enn bomull. Bruk 
gjerne longs i stedet for strømpebukse. Da er det 
lettere å skifte til tørt hvis sokkene blir våte.

Tips til klær:
Lag 1: Undertøy, sokker, longs, bukse og genser.
Lag 2: Fleece, eller ullbukse, genser og hals.
Lag 3: Dress, regntøy, lue som dekker ørene og 
votter. «Spise» votter på tur ( fingervotter)

Spør oss gjerne om råd!

Viktige datoer:
- 1. desember PLANLEGGINGSDAG!
- Mandag 13. desember er Luciadagen, vi 
markere den med å arrangere en Luciafest 
på ettermiddagen.
- Onsdag 22. desember er det nissefest!
Denne dagen kan barna kle seg i nisseklær.
Vi koser oss med nissegrøt, og 
kanskje kommer nissen?

I løpet av desember vil det bli tilbud om 
et kirkebesøk for Munnharpa.

Festdagen for desemberbarna blir fredag 
7.januar.



JANUAR FEBRUAR

Skotøy i barnehagen
Sko med ullsåle og tynne ullsokker er godt å ha på 

vinteren.
Vi er mye ute fordi om gradestokken kryper godt ned 
på minustallet, det er derfor viktig at barna har godt 

med klær i barnehagen til enhver tid.
OBS: Vi anbefaler ikke cherrox i minusgrader.

Viktige datoer:

Vi forbereder oss til samefolkets dag.

Festdag 7.januar for desemberbarna og 
januarvoksne:-).

Viktige datoer:
- 6.februar er samefolkets dag. Vi 

markerer dagen med samisk mat 
og musikk den 7.februar.

- Onsdag 16. februar skal vi ha 
tema-fest på Munnharpa. Vi 
ansiktsmaler de barna som ønsker 
det, vi har pølsefest og katta i 
sekken. Tema: HAVET!

- Uke 8 er det vinterferie i skolen, 
gi oss gjerne beskjed om noen tar 
fri.

- Planleggingsdag tirsdag 
08.februar- STENGT!



Påmelding til «den stille uke». Uke 15

Leveres til personalet innen 18.mars

Barnets navn:________________________

Mandag 11. april
Kommer: fra kl:_________ til kl:___________ kommer ikke ______

Tirsdag 12. april
Kommer: fra kl:_________ til kl:___________ kommer ikke:________

Onsdag 13.april
Barnehagen er stengt.

Vi minner om at påmeldingen er bindende!
For at vi skal holde åpent må det minimum være 6 påmeldte barn.

Underskrift foreldre:_____________________________



MARS APRIL

Nå er det lurt å ha litt lettere klær, solkrem, solhatt og 
solbriller liggende i hylla. Snart er det sommer!

Viktige datoer:
- 15.mars feirer vi barnehagedagen. 

Tema i år er ikke fastsatt enda. Vi 
markerer dagen med åpen barnehage 
og hentekaffe fra 15-16.15.

- Vi minner om frist for påmelding til 
påska 18.mars.

- Festdag torsdag 24.mars

I ukene før påske har vi påske- og vårforming.
Vi sår forskjellige planter og vekster som dere får med 
hjem.

I løpet av våren vil det bli tilbud om 
foreldresamtaler. Oppslag over tidspunkt vil bli 
hengt opp i garderobene.

Tryllefløyten er en Solsikkebarnehage. 
Dette betyr at vi jobber med temaet 
SOS-barnebyer og arrangerer en 
innsamlingsaksjon hvor vi selger 
solsikker, solskinnsboller og annen kunst. 
Pengene går til en SOS-barneby. Dette er 
en fin mulighet for barna til å bli kjent 
med andre deler av verden som ikke har 
det like godt som oss. Vi bruker også tid 
på å lære mer om fadderbarnet vårt 
Siniketiwe. Vi sender brev og gaver som 
barna lager 2-3 ganger i året. Vi får også 
brev fra barnebyen hennes som vi leser 
opp for barna.

Viktige datoer:
Påska 11.-18.april, vi har åpent i forhold til 
påmelding.
Festdag: Torsdag 28.april



Oversikt over fridager/uker utover de fire ukene som er stengt.

Utdrag fra vedtektene: «For å sikre hensiktsmessig bemanning i sommermånedene, 
skal foreldre/foresatte innen 20.april hvert år, gi melding om hvilke uker/dager i løpet av 
sommeren deres barn blir borte fra barnehagen, utover de fire ukene barnehagen er 
stengt.»

NAVN:______________________

Uke 25
Kommer:_____________ Fri:________

Uke 26:
Kommer:_____________ Fri:________

Uke 27:
Kommer:_____________ Fri:________

Uke 28, 29, 30, 31 barnehagen er stengt!

Uke 32:
Kommer:_____________ Fri:_________



MAI JUNI og JULI
Viktige datoer:
3.mai: Solsikkeaksjon, det blir mulighet for å kjøpe 
produkter som barna har laget.
27.mai: Planleggingsdag
Det blir uteuker for Munnharpa i løpet av mai eller 
juni.
Festdag 19.mai. 

I slutten av mai og begynnelsen av juni blir 
det mye førskoleaktivitet gjennom skolen. 
Det kommer egen plan for disse 
aktivitetene.

Viktige datoer:
• 17.juni planleggingsdag, barnehagen er 

stengt.
• Avslutningstur for førskolebarna. Dato 

kommer.
• Det blir også en egen markering for 

førskolebarna i barnehagen, mer 
informasjon og dato kommer.

• Festdag for juni og juli barna: onsdag 7.juli

• Sommerfest for alle barn og foreldre i 
barnehagen Torsdag 09.juni fra 16.00-
18.00

Minner om at barnehagen 
er stengt i uke 28, 29, 30, 31.



AUGUST-oppstart

Det er viktig for oss at vi tar oss god tid med 
hver enkelt og lærer barna å kjenne 
sammen med foreldrene den første tiden.

Viktige datoer:
- Planleggingsdag mandag 8.august.
- Oppstart for barna tirsdag 09.august.
- Foreldremøte i september.
- Etter en lang ferie er det noen som trenger 

god tid om morgenen.
- Musikken vil være et viktig redskap for å 

skape tillitsbånd mellom de voksne og barna.
- Vi ønsker ikke at barna har med private leker 

i barnehagen.
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