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INNLEDNING 
 
Alle barnehagene i Norge er forpliktet til å følge Forskrift om rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver. Ny rammeplan tråde i kraft 1. august 2017. På bakgrunn av 
rammeplanen har vi utarbeidet en virksomhetsplan for perioden 2018 – 2020 samt denne 
aktivitetsplanen. Virksomhetsplanen og aktivitetsplanen må sees i sammenheng.  
Alle planene finnes på barnehagens hjemmeside; 
http://elvebakkenmontessoribhg.no/manedsplan/ 
 
Aktivitetsplanen inneholder en kort beskrivelse av hvilket hovedtema vi skal jobbe med 
dette barnehageåret, og viktige datoer som dere foreldre bør merke dere. Dette er datoer 
der dere inviteres til ulike arrangementer/tradisjoner i barnehagen eller uker der det foregår 
noe ekstraordinært. Nærmere beskrivelse av aktivitetene og evalueringer får dere via 
periodeplanene som sendes ut i forkant av hver periode.  
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PERSONALET I BARNEHAGEN 
 
Daglig leder:   Hilde Johnsen    100 % stilling 
 

  
 
ROGNA 
Pedagogisk leder:  Aina Reitan    100 % stilling 
Barnehagelærer  Hanne Vinsnesbakk   100 % stilling  
Barne- og ungdomsarbeider Wenche Bjerkaker   100 % stilling 
Pedagogisk medarbeider  Marit Kvam     60 % stilling 
Barne– og ungdomsarbeider Britt Toril Løftamo Samdal   40 % stilling 
 

 
            Aina                 Hanne                   Wenche       Marit    Britt Toril        
 
 
SMOLTEN 
Pedagogisk leder/ 
Montessoripedagog  Åse Undlien Bruvoll   100 % stilling 
Barnehagelærer  Lovisa Dahle    100 % stilling 
Pedagogisk medarbeider Magna Svensli    100 % stilling 
 

 
         Åse      Lovisa                      Magna 
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SMÅLAKSEN 
Pedagogisk leder  Sunniva Vigdal Hegerberg  100 % stilling 
Pedagogisk barnepleier/ 
Montessoripedagog  Torill Branem     100 % stilling 
Montessoripedagog  Eva Mæhla    100 % stilling 
Barnehagelærer/ 
spesial pedagog    Lill Anita Steigedal     40 % stilling                                              
 

 
           Sunniva                    Torill                         Eva                       Lill Anita 
 
Vi har flere dyktige tilkallingsvikarer som vi benytter hvis behov, det er Torunn Klefstad, 
Therese Koren, Ingvild Løvseth og Jannike Endalsvoll. 
 
Vi har samarbeid med ulike instanser, så deler av året kan dere møte elever fra Melhus Vgs 
som har praksis, eller studenter fra Dronning Mauds Minne høgskolen for 
barnehagelærerutdanning. Vi har også samarbeid med NAV og tilbyr arbeidspraksis i 
barnehagen. Når det kommer nye medarbeidere forsøker vi å henge opp bilde av dem på 
ytterdørene med informasjon om hvem de er og hvor lenge de skal være hos oss.  

 
FREDSTANKEN - HELHETEN 
Å skape grobunn for langvarig fred går som en rød tråd gjennom alle deler av 
montessoripedagogikken. Det er ikke et adskilt fagområde/tema, men gjennomsyrer hele 
den pedagogiske tenkningen. Det er vårt ansvar å skape et miljø som muliggjør en fredelig 
oppvekst. Fred er ikke bare det motsatte av krig, det handler like mye om indre ro, harmoni 
og respekt for alt og alle. Fred handler også om hvordan vi snakker til, om og med hverandre, 
og om hvordan vi behandler og tar vare på tingene og miljøet rundt oss.  
 
Samhold og samarbeid er viktig i ethvert menneskes liv. Her i barnehagen skal alle barna få 
erfare at de er betydningsfulle for fellesskapet og oppleve å være i positivt samspill med 
barn og voksne.  
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ÅRETS HOVEDTEMA: 
Bærekraftig utvikling 
I montessoripedagogikken legges det stor vekt på å formidle hvordan alt på jorden er 
forbundet med hverandre. Gjensidig avhengighet og bærekraftig utvikling levendegjøres og 
undersøkes på mange ulike måter. Vi undersøker verden med undring, oppdagerglede og 
respekt. Vi verdsetter og fostrer alt levende, både mennesker, dyr og planter, og hjelper 
barna å forstå at de er en del av en større helhet. Ingenting eksisterer bare for seg selv, alt er 
en del av en sammenheng. Vi ønsker å hjelpe barna til å utvikle evnen til å tenke kritisk, 
handle etisk og vise solidaritet. Barna skal få erfaringer med å gi omsorg og ta vare på 
naturen og omgivelsene.  
 
Kildesortering er en viktig del av hverdagen vår. Vi ønsker tidlig å lære barna at det lønner 
seg å sortere avfall. Vi kildesorterer plast, papp/papir, metall/glass og mat/kompost. Vi tar 
med barna i prosessen og ønsker å skape gode holdninger og handlinger. 
Vi oppfordrer dere foreldre til å kildesortere hjemme også.  
 
Et av våre mål for dette barnehageåret er å redusere plastforbruket, og 
har derfor valgt å ta i bruk Grønn Barneby’s tøynett. Les 
«bruksanvisningen» på posen, og spør om dere lurer på noe. Ta godt vare 

på tøynettet, da det skal benyttes fram til skolestart😊.  
 
 
 

FASTE AKTIVITETER GJENNOM BARNEHAGEÅRET 2019 – 2020 
 
Vi har flere tradisjoner som vi gjennomfører i løpet av året som både barn, foreldre og 
personalet setter stor pris på og ser fram til. Noen av disse tradisjonene har vi fastsatt dato 
for og andre datoer kommer vi tilbake til. 
 

SEPTEMBER 
Tradisjon/aktivitet Dato Informasjon  

Familietur til hytta Søndag 22. september Styret i barnehagen inviterer til bli-
kjent-tur til hytta for hele familien. 
Oppmøte kl 11.00 på P-plass ved 
Ugleveien på Løvset. Alternativt kan 
P-plassen til Løvset barnehage 
benyttes. Ta med sekk med mat og 
drikke.  

Brannvernuke 
 

 

Uke 38 Vi ønsker å gi barna mulighet til å 
tilegne seg enkel kunnskap og gode 
holdninger om brannvern.  
 
Brannbamsen Bjørnis kommer på 
besøk, kanskje kommer det innom en 
brannbil også.  

Foreldremøte og 
foreldrerådsmøte  

Tirsdag 17. september Kl 19.00 – 21.00. Invitasjon kommer   
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OKTOBER 
Tradisjon/aktivitet Dato  Informasjon 

Fotografering 
 

Onsdag 2. oktober 

 

Kl 9.00 kommer Fotograf Eidsmo og 
fotograferer barna. Fotolister blir 
hengt opp på ytterdørene, skriv opp 
hvis barnet ditt skal fotograferes.  

Høstfest 

 

Torsdag 24. oktober Kl 15.00 – 16.30 
Salg av grønnsaksuppe, og ting barna 
har laget. Inntekten går til 
fadderbarnet vårt i Zambia, Moses 
Bukata. Husk å ta med småpenger. 

Foreldresamtaler Se eget oppslag på 
ytterdøra 

30 minutters samtale med fokus på 
hvert enkelt barns utvikling 

 

      
NOVEMBER 
Tradisjon/aktivitet Dato Informasjon 

Gammelbarnsfest 

 

Onsdag 6. november Kl 17.00 – 19.00 
 
Storlaksene inviterer til gjensynsfest 
for 6 åringene som startet på skolen 
høsten 2019.  

Dugnad Mandag 11. november  Maling og småreparasjoner inne i 
barnehagen, kl 18.30 – ca kl 21.00  

Planleggingsdag  
 

Fredag 29. november Barnehagen stengt 
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DESEMBER  
Tradisjon/aktivitet Dato Informasjon 

Adventsstund 
 

 
 

Mandager etter 
adventsøndag 

Kl 09.00 
Felles adventsstund på kjøkkenet. Vi 
synger julesanger og leser 
julehistorier. 

Juleverksted Uke 49 eller uke 50 
 

Vi deler inn barna i grupper på tvers 
av basene. (Felles for hele huset). Info 
kommer 

Grøtfest og Lucia 
(familiemiddag) 

 

Fredag 13. desember 
Husk påmelding – se 
ytterdøra. 

 

Grøt serveres fra kl 15 – 16:30. Egen 
informasjon kommer fra 
foreldrerepresentantene. Storlaksene 
går Lucia ca kl 15.45, deretter blir det 
kor hvor alle barna blir med og synger 
julesanger. 

 
JANUAR 
Tradisjon/aktivitet Dato  Informasjon  

Planleggingsdag Fredag 3. januar  Barnehagen stengt. 

 
FEBRUAR 
Tradisjon/aktivitet Dato  Informasjon  

Samiskuke Uke 6 
    

Denne uken skal vi gi barna 
muligheten til å bli kjent med samisk 
kultur og levesett. 

Elvebakkens 
vinterleker 

Onsdag 5. februar  

 

Vi har vinteraktiviteter som ski, aking, 
skiskyting (snøballkast) mm.  
 
(Vi oppfordrer barna til å ha med seg 
ski i barnehagen når det er snø, 
uavhengig av vinterlekene) 

Karneval 

 

Fredag 27. februar Tema for karnevalet kommer senere.  
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MARS 
Tradisjon/aktivitet Dato  Informasjon 

Besteforeldrekaffe 
 

 

Fredag 20. mars  Alle besteforeldre blir invitert til 
barnehagen. Hvis besteforeldrene 
ikke har anledning til å komme kan 
andre inviteres, for eksempel 
tanter/onkler/nabo. Det er viktig at 
alle barna får besøk denne dagen.  
Underholdning 

Familiemiddag  
 

 

Tirsdag 24. mars   
Husk påmelding – se 
ytterdøra. 

Foreldrerepresentantene inviterer til 
familiemiddag kl 15.00 – 16.30. Info 
kommer. Påmelding på ytterdørene. 
Denne middagen er inkludert i 
kostpengene dere betaler hver 
måned. 

Påskeforberedelser 

 

Uke 13 og 14 Informasjon på periodeplanene 

 
APRIL 
Tradisjon/aktivitet Dato  Informasjon  

Foreldresamtaler Se eget oppslag på 
ytterdøra 

30 minutters samtale med fokus på 
hvert enkelt barns utvikling og 
behov 

Ruskenaksjon Uke 17 Gode og miljøbevisste holdninger 
skapes tidlig i livet. Vi rydder i 
området rundt barnehagen og hytta 
i Vassfjellet. På denne måten er vi 
med på å vise at alle kan være med 
å gjøre en forskjell i sitt eget 
nærmiljø.  

Foreldremøte/ 
Årsmøte 

Mandag 27. april  Kl 19.00 – 21.00 
Foreldremøtet er et temamøte. 
Kom gjerne med forslag til tema. 

 
MAI 
Tradisjon/aktivitet Dato  Informasjon  

Forskerdag 

 

Tirsdag 5. mai Denne dagen skal vi sammen med 
barna eksperimentere, iaktta og 
undre oss ekstra over fenomener i 
den fysiske/matematiske verden. 

Dugnad 

 

Onsdag 6. og torsdag 7. mai Fra kl 17.30. Sett av datoene!   
Påmeldingsliste kommer på 
ytterdørene 
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Elvebakkens 
sommerleker 

 

Fredag 29. mai  Friidrettsdag med ulike øvelser som 
løp, kast, høyde, lengde.  

 
 

JUNI 
Tradisjon/aktivitet Dato  Informasjon  

Sommerfest 

 

Torsdag 11. juni Kl 16.00 – 18.00 
Samarbeid mellom foreldre-
representantene og barnehagen. 
Utdeling av ramme, perm og 
storlaksbok. Storlaksene 
underholder 

Planleggingsdager   
 

Torsdag 18. juni og fredag 
19. juni  

Barnehagen stengt  

 
Endringer kan skje, men da får dere beskjed i god tid. Sett av datoene!  
Vi vet at barna setter stor pris at dere kommer på de ulike arrangementene vi har i 
barnehagen, så er dere selv forhindret i å komme, så kan gjerne en 
tante/onkel/bestemor/bestefar evt venn av familien komme. 
På alle arrangementer er det dere foreldre som har ansvaret for barna deres!  
 
Vi setter pris på alle tilbakemeldinger, og er takknemlige for spørsmål som stilles. Det er på 
denne måten vi sammen kan skape den beste hverdagen for hvert enkelt barn.   
 
Melhus 26. august 2019  
Hilde Johnsen 
Daglig leder 
 

       
 


