
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU representanter 
 

 

Beverstua blå                              Beverstua rød 
Elisabeth Nupen                          Thea Tveter                                                                                                                           
elisabeth.nupen@aibel.com     theatveter@hotmail.com 
                                              
Ekornstua grønn                         Ekornstua gul                                          
Aksel Kvalen                                 Randi Midtkandal Edgar                     
aksel.kvalen@hotmail.com       
randi.midtkandal@gmail.com        
                                            
Møter: Første møte for høsten 11.august kl.16.30 
Meld inn saker til styrer eller foreldrerepresentantene 
 
 

  
    

   Enhetsleder 
     Liselotte Karlsson 
     Tlf.:  47 24 41 76 
     E-post: liselotte.karlsson@mhh.no 
                  
 

 

Kontakt 
Alle avdelinger: 
Tlf.: 67 500 880 

HALVÅRSPLAN  

for høsten 2019 

Personalbarnehagen 

 

Høsten 2020 
 

Velkommen til nytt barnehageår, og spesielt velkommen 
til alle nye barn og foreldre. Dette barnehagesemestret 
starter litt annerledes da vi befinner oss i en pandemi. Vi 
vet ikke helt hvordan høsten vil se ut med tanke på det. 
Men vi vet at vi må ha ekstra fokus på håndhygiene, 
renhold, mindre grupper og at vi alle må være helt friske 
for å være i barnehagen.  Vi vil følge regjeringens 
anbefaler underveis og MHH personalbarnehage skal være 
et trygt sted å være. 
           Vi vil mest sannsynlig ikke kunne blande barna på 
kryss av avdelingene denne høsten. De vil oppholde seg 
inne på sin «base» og ha faste plasser ute der de leker 
sammen med «sine». Dette har fungert fint i perioden vi 
gjort det. Vi oppfordrer også til utlevering etter kl. 8.15 og 
ute henting før kl.15.45 til alle som har mulighet for det. Vi 
vet ikke hvordan pandemien vil utvikle seg i løpet av 
høsten og endringer kan skje raskt. 
            Denne høsten vil vi jobbe med temaet uteliv, vi vil 
da ha fokus på friluftsliv og uteaktiviteter. Dette vil vi gjøre 
gjennom boken om Mummitrollet. Disse bøkene har 
mange figurer med ulike personligheter og egenskaper 
som vi vil ta utgangspunkt i. Her vil vi komme inn på 
livsmestring, vennskap, ulikheter og samhold. Dette tror vi 
kan bli en spennende måte og jobbe på både for de 
minste og de litt eldre barna. 
            Bærum kommune har starte opp et prosjekt for 
barnehagesektoren som heter «TETT PÅ». Det er et 
helhetlig system utarbeidet for å styrke kompetanse og 
kvalitet i barnehagene i bærum. Det er 17 barnehager i 
bærum som vil starte opp med opplæring dette året og vi 
er en av de heldige. Les mer om «TETT PÅ» i årsplanen 
vår. 
            Samarbeidet mellom barnehage-hjem er veldig 
viktig. Sammen hjelper vi barnet med å utvikle seg mest 
mulig. Viktig at dere foreldre leser planer og er oppdaterte 
på hva som skal skje og hva som skjer i barnehagen. Dere 
må inn på My kid hver dag. Gi oss tilbakemeldinger. Vi 
ønsker å være i endring og utvikling. Minner også om at 
barnehagen har et samarbeidsutvalg, kom med innspill på 
ting som kan drøftes i SU. Vi i personalgruppen gleder oss 
til mange opplevelser sammen med barna deres. 
Mvh Liselotte 

 
 

Viktige datoer 
Høsten 2020 

 
3.august: Barnehagen åpner igjen etter 

sommeren 

Fra 4.august: Tilvenning starter for nye barn 

11.august kl.16.30-17.30: SU møte 

13.-14.august: Planleggingsdager -barnehagen 

stengt 

September: Foreldremøte  

Uke 40: Skolens høstferie – Barnehagen åpent 

som vanlig, meld ifra på MyKid om barnet ditt 

skal ha fri noen dager. 

Oktober/november: Foreldresamtaler 

30. oktober: Planleggingsdag for personalet 

- bhg stengt! 

               Julestengt: fra 24.desember til 3.januar 2021 

              4. Januar 2021: Planleggingsdag for personalet      

 
 

Vår visjon:  
«GØY SAMMEN- STORE OG SMÅ» 

 

 

Våre verdier: 
Trygghet, trivsel og fellesskap. 
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Ekornstua  
Gul og grønn:  
To småbarns avdelinger med 12 barn på hver 
avdeling fra 1-3 år. Her jobber Gro, Håkon, Nina V, 
Maliwan, Rojin, Aijana og Mary Linn.  
Det vil også bli en nyansatt fra september/oktober 
Mail gul: mary.linn.barry@mhh.no 
Mail grønn: gro.kiland.toppen@mhh.no 
Lek:  
Lek og lekens betydning vil være mye i fokus. Vi vil 
legge til rette for lek både ute og inne. I leken får 
barna øve på sosiale ferdigheter og språk. De 
voksne vil være tett på barna i leken og gi dem 
veiledning og innspill.  
Tema:  
Vi kommer til å ha mer fokus på Mummitrollet og 
uteliv dette året. Vi vil bli kjent med Mummidalen 
og alle figurene som bor der. Her vil vi få inn mye 
musikk, forming, lek, språk, sosialkompetanse og 
livsmestring. 
Tur: 
Vi fortsetter med turdag på torsdager, alle må ha 
god sekk med drikke, matpakke og sitteunderlag. 
Barna må være klare til å gå på tur kl. 9.30- gi 
beskjed om dere blir senere.  
2018-barna: 
Barna vil gå på små turer i nærområdet, ofte til 
skogen. Vi utvider turene etter hvert. Vi har mye 
fokus på å lære å gå på fortauet, leie, vente, gå over 
veien, bære sekken sin etc. 
2019-barna:  
Barna skal få tid og ro sammen i barnehagen. De 
skal bli trygge på de ansatte, hverandre, rutiner, 
omgivelsene og hverdagen. Etter hvert vil vi utvide 
området både inne og ute.  
Det viktigste med våre turer er samhold og glede! 
Felles informasjon:  
Vi fortsetter med frokost inne for de barna som 
kommer tidlig. Fra kl. 8.15 møter vi barna ute.  
Grupper:  
Vi har god erfaring med å ha barna i små grupper. Vi 
vil gjennom dagen dele inn avdelingen i mindre 
grupper. Vi vil bruke både inne og uterommet til å 
ha forming-, leke- og turgrupper. 
 

 

Vi skal gjøre vårt ytterste for at barna 

skal få en fin barndom her i barnehagen.  

Vi skal: 

 Legge til rette opplegget vårt etter 
interesser og barnas utvikling slik at de 
lærer og utvikler seg. 

 Gi barnet omsorg, kjærlighet og trygghet. 

 Se barnet og gruppen, og gjøre dagen 
innholdsrik. 

 Legge til rette for lek og gode sosiale 
møtearenaer. 

 Informere, kommunisere og samarbeide 
med foreldrene. 

Hva kan dere som foreldre bidra med slik 
at barna får en best fin barnehagehverdag: 

 Sjekk at barna har navn-markerte klær og 
utstyr på plassen sin når dere leverer barna 
i barnehagen. 

 Hilse på andre barn og foreldre i 
barnehagen, samt snakke positivt om 
andre barn med familier hjemme. 

 Snakke positivt om barnehagen og 
personalet når barnet kan høre. 

 Lese planer på My kid og sende med 
nødvendig utstyr, matpakker etc etter 
aktivitet. 

 Møte opp på foreldremøter, 
foreldresamtaler og arrangementer så 
langt det er mulig. 

 Åpen dialog og kommunikasjon med 
personalet. 

 

 

Beverstua  
Beverstua blå og rød: 
To storbarns-avdelinger med til sammen 33 barn fra 
3-6 år. I år er 3- og 5-åringene på blå og 4-åringene 
på rød avdeling. 
Her jobber Olav, Paula, Ida, Nina, Tone og Elisabeth. 
Mail: paula.munoz.mena@mhh.no 
Mail: tone.belsjo@mhh.no 
Mail: olav.a.kristensen@mhh.no 
Turer:  
Vi fortsetter med å ha faste turdager. Mange turer vil 
gå til vårt faste tursted i beverskogen. Der vil det bli 
mye lek og annet pedagogisk opplegg. Hver gruppe 
vil få informasjon om sin turdag/turdager. 
Tema:  
Vi kommer til å ha mer fokus på Mummitrollet og 
uteliv dette året. Vi vil bli kjent med Mummidalen og 
alle figurene som bor der. Her vil vi få inn mye 
musikk, forming, lek, språk, sosialkompetanse og 
livsmestring. 
Språk og realfag: 
Det leses mye på Beverstua, vi har ukentlig grupper 
der vi øver litt ekstra for de som trenger det. Realfag 
jobbes det med daglig både gjennom NUMICON og 
telling, vi snakker om former, legger sammen, dekker 
bord osv. 
Lek og fellesskap:  
Gjennom lek lærer barna sosial kompetanse, språk, 
de bygger relasjoner og skaper felles opplevelser som 
igjen gir trygghet og økt toleranse for ulikheter. Vi på 
Beverstua vil at alle skal respektere og gjøre 
hverandre gode. Vi jobber med gode relasjoner blant 
barn- barn og voksne-barn, og vi har null toleranse på 
erting/mobbing. For at vi skal få til dette er det viktig 
å ha med dere foreldre, da trenger vi tilbakemelding 
fra dere om barna opplever noe som ikke er som det 
skal være. 
Klubben: 
Det vil bli skoleforberedende oppgaver, og fokus på å 
bli mer selvstendig og selvhjulpen. 
Det vil bli mange turer til beverskogen. Vi vil jobbe 
med Numicon og ta for oss boken «skinnvotten», 
leken «hauk og due», sangen «Stopp ikke mobb» og 
spillet «villkatten». Dette er Bærums 
overgangsobjekter til skolen. 
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