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Innledning 
 
 
Barnehagene drives etter Lov om barnehager med forskrifter. Rammeplan for barnehagen - innhold 
og oppgaver, er en forskrift til Lov om barnehager.  Målet med rammeplanen er å gi styrer, 
pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring 
og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat, 
og innholdet skal synliggjøres i årsplanene til barnehagene. Rammeplanen finner du her og 
barnehageloven finner du her. 

 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Alle barnehager skal 
utarbeide en årsplan. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet og dokumenterer barnehagens 
valg og begrunnelser. I tillegg skal det utarbeides detaljerte planer for kortere eller lengre perioder 
som beskriver konkret hvordan barnehagen arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen og i 
progresjonsplanen. 
 
Foreldre skal gjennom disse planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar 
sammenheng mellom de konkrete aktivitetene lokalt i barnehagen og de overordnede målene for 
barnehager, både i Lillehammer Kommune og på nasjonalt nivå. 
 
Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplanen i samarbeid med foreldre 
og ansatte. 
 
Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 
 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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1. Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 
 
Barnehagelovens § 1 Formål: 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. 

 

 

2. Lillehammer kommunes visjon og verdier 
 
Lillehammer Kommune har følgende visjon for sektor oppvekst, utdanning og kultur: 
 

God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring 

 
 

                       
For oss betyr dette at barna i barnehagen skal møte trygge voksne som sørger for at barna får 
oppleve tilhørighet, leke, utforske og lære. Dette fordrer et nært og godt foreldresamarbeid. 

 
Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunen. Kommunen 
har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, og skal gi barn og unge god omsorg og 
et helhetlig utdanningsløp, fra barnehage til videregående opplæring. Barnehagen er derfor en viktig 
del av utdanningsløpet, både i kraft av sin egenart og som en sentral arena for tidlig innsats for alle 
barn. Barnehage- og skolemiljø skal fremme helse, trivsel og læring og forberede barn og unge til et 
aktivt samfunnsliv, til fremtidens arbeidsmarked og til å kunne realisere seg selv på måter som 
kommer fellesskapet til gode. En god barnehage forutsetter godt samarbeid og god forståelse 
mellom mange aktører. 
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Dette er også nedfelt i rammeplanen (s.11). 
 
For de kommunale barnehagene har vi utarbeidet en felles pedagogisk plattform. Den kan sees på 
som vårt verdidokument og viser hva de kommunale barnehagene står for. 
 
Som barnehageeier har Lillehammer kommune fokus på verdiene: Profesjonalitet – Ansvarlighet – 
Respekt.  
 
Disse verdiene gjenspeiles i våre holdninger og handlinger i det daglige arbeidet med barna og i møte 
med foreldrene. Verdiene er viktig for vårt menneskesyn, som handler om hva vi tenker om 
mennesker og hvilken verdi mennesket har. Alle mennesker skal ha samme verdi og samme 
rettigheter. 
 
Rammeplanen fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, 
forstå og veilede barn.  Gjennom holdningsskapende arbeid og konkret handling i samarbeid med 
hjemmene, skal personalet i barnehagen skape et trygt, inkluderende og stimulerende 
barnehagemiljø som forebygger mobbing og krenkende handlinger. Vennskap og gode relasjoner 
med andre barn - og voksne- er viktig for alle barn! 
 
Kommunens vedtekter, strategiplan og plattform for de kommunale barnehagene finner du her. 
 
Alle kommunale barnehager er Miljøfyrtårnsertifiserte. Dette betyr at barn og voksne arbeider med å 
være miljøbevisste. Vi vil gi barna kunnskaper, gode holdninger og praktiske erfaringer med 
miljøarbeid. 

 
Alle kommunale barnehager er godkjent som trafikksikker barnehage. Dette betyr at trafikk 
og sikkerhet er i fokus i hverdagen. Målet med arbeidet er å gi barna erfaringer og gode 
holdninger slik at de er best mulig rustet til å ferdes alene i trafikken når de blir eldre. Trafikk 
er et tema som passer godt inn i hverdagen. Barna opplever trafikk når de skal til og fra 
barnehagen, når de skal på tur og når de erfarer trafikk gjennom lek og observasjon av hva 
de voksne gjør. 
 
Alle kommunale barnehager jobber med Generasjonssang, på litt forskjellige måter. Noen av 
barnehagene drar ut på institusjoner og bosentre for eldre, der barna sammen med de eldre 
synger og gjør bevegelser til tradisjonelle norske sanger som er kjent for de eldre. Noen av 
barnehagene samarbeider med seniorkor, besøker Røde kors eller får besøk av 
hjemmeboende eldre på sangstund i barnehagen. Dette skjer i samarbeid med 
Miljøbehandlingsteamet i kommunen, og er med på å gi eldre og demente en positiv 
opplevelse og kanskje gjenskape noen minner fra egen barndom. 
 
Alle kommunale barnehager har vært igjennom et 3-årig utviklingsprosjekt i perioden 2017-
2020 kalt «Barnehagen som lærende organisasjon», der målet er økt kvalitet i barnehagen 
og en mer felles profesjonell praksis. Prosjektet skal følges opp og videreføres i regi av 
barnehageforvaltningen i tiden fremover. 
 
Lillehammer kommune startet i august 2019 opp med tverrfaglige team i alle barnehagene. 
Teamene har jevnlige møter i barnehagene gjennom året, og dette skal gi barnehagene 

https://www.lillehammer.kommune.no/planer-og-dokumenter.433931.no.html
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bistand og støtte i arbeidet med å fange opp barn som kan ha behov for ekstra oppfølging, 
slik at tiltak kan settes inn så raskt som mulig, i samarbeid med foreldre/foresatte. 
 
Lillehammer kommune ønsker også å skape en god overgang og best mulig sammenheng 
mellom barnehage og skole for alle barn. Fem overgangslærere jobber sammen med alle 
barnehager og skoler for å skape de beste forutsetninger for å lykkes med dette. Trygge barn 
lærer mest, og det er derfor viktig at barnehage og skole kjenner til hverandres innhold og 
arbeidsmåter, og at barna møter noe av det de kjenner fra barnehagen når de begynner på 
skolen.  Derfor må et godt samarbeid være etablert i god tid før barna skal begynne på 
skolen. 
2020 har vært og er et spesielt år på grunn av covid-19 pandemien. Dette førte til at mange 
av de felles overgangsaktivitetene ikke lot seg gjennomføre denne våren. Forhåpentligvis vil 
dette endre seg til det bedre i 2021, slik at barna som starter på skolen i 2021 vil få oppleve 
overgangen til skolen slik den er ment å være.  
 

 

3. Presentasjon av barnehagen 
Barnehagens samfunnsmandat: å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og 
læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et 
velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, 
samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.  

 
Lillehammer barnehage tar imot ca. 50-60 barn mellom 0-6 år, fordelt på 4 avdelinger. 
I 2020-2021 har vi 59 barn fordel på 56,6 plasser. Vi har to avdelinger fra 0-3 år og  
to avdelinger fra 2-6 år. 
Barnehagen ligger i et villastrøk med en stor hage og et flott uteområde som inviterer til variert og 
allsidig lek. 

KORONA SITUASJONEN  

Våren 2020 ble en veldig spesiell til i Norge i forbindelse med korona pandemien. 
Hvordan høsten 2020 og vår 2021, blir, er fortsatt usikkert. Ved oppstart av nytt barnehageår er 
barnehagene på gult nivå i trafikklysmodellen, noe som medfører en del restriksjoner i driften. Dette 
vil nok vare en god stund. 
Vi velger derfor å planlegge barnehageåret ut fra gult nivå, så får vi se hvordan det blir i 2021. 
Det betyr at det i utgangspunktet ikke blir fellesarrangement i barnehagen hverken for barn eller 
foreldre, før barnehagene igjen er på grønt nivå. Det blir ikke felles sangstunder eller grupper på 
tvers av avdelinger. Grupper som skoleklubb og aldersinndelte grupper, vil bli avdelingsvis. 
Felles arrangementer der foreldre pleier å bli invitert, som f.eks. foreldrekaffe, dugnader, Lucia 
feiring o.l. vil ikke forekomme. 
Høstens foreldremøter vil foregå avdelingsvis der foreldre kan holde god avstand til hverandre. 
Noen arrangementer vil bli holdt avdelingsvis istedenfor på tvers, f.eks. julelunsj for barna. 
Det er viktig at alle foreldre følger de retningslinjer som barnehagen til enhver tid har, f.eks. rutiner 

rundt levering og henting.   

 
 
Åpningstiden på grønt nivå er fra 06.45 til 16.30, (ved oppstart høsten 2020 var åpningstiden 7.00-
16.00) Vi har åpent hele året med unntak av helligdager, julaften, nyttårsaften og  
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5 planleggingsdager. Vi samarbeider med Norbana barnehage i ferier. 
Planleggingsdager barnehageåret 2020-21 er: 13. og 14. august, 27. november, 4. januar og 14. mai. 
 
 
 
Profesjonalitet – ansvarlighet – respekt 
For oss i Lillehammer barnehage betyr dette:  

PROFESJONALITET ANSVARLIGHET RESPEKT 

✓ Vårt arbeid skal være 

faglig begrunnet 

✓ Det skal være tydelig 

sammenheng mellom 

planer, mål og 

praksis. 

✓ Vi skal være et 

kompetent personale 

som holder oss 

oppdatert på nyere 

forskning og stadig 

søker etter beste 

praksis 

✓ Vi skal møte alle på 

en profesjonell og 

imøtekommende 

måte og skape et godt 

samarbeidsklima 

✓ Vi skal alltid ha 

barnets beste i fokus 

✓ Vi er vårt ansvar 

bevisst og alle følger 

lover, regler og 

rutiner 

✓ Vi har alle ansvar for 

at alle barn blir sett, 

anerkjent og føler 

seg trygge i 

barnehagen 

✓ Vi har alle ansvar for 

kvaliteten i tilbudet 

✓ Vi setter sikkerhet 

høyt 

✓ Vi har alle ansvar for 

å behandle alle på en 

god måte og skape 

trivsel og trygghet 

✓ Vi skal oppføre oss 

på en respektfull 

måte overfor alle vi 

møter 

✓ Vi skal vise respekt 

for ulike meninger 

og holdninger og 

være lyttende 

✓ Vi skal være gode 

forbilder og 

rollemodeller 

✓ Vi tar veiledning på 

tomannshånd, og 

framsnakker god 

atferd i plenum 

✓ Vi skal være rause 

og ha fokus på det 

beste for hele 

barnegruppa 

 

Vårt pedagogiske grunnsyn ut fra de fire grunnpilarene i 
rammeplanen. Lek – læring – omsorg – danning. 

 
LEK: 
Den viktigste delen av barnas hverdag er leken. Den er derfor utgangspunkt for alt arbeid i 
barnehagen. Leken skal være dominerende gjennom dagen i barns frie utfoldelse men også i 
voksenstyrte aktiviteter og rutinesituasjoner. 
Lek er barnas «arbeid», den er deres måte å bli kjent med seg selv og resten av verden på. 
Det er viktig at alle barn opplever og lærer å fungere i samlek med andre barn 

Å ha gode lekeferdigheter gir god selvfølelse, glede og følelse av mestring. 
Gjennom leken og særlig rolleleken får barna sosial kompetanse og kompetanse i kommunikasjon – 
basiskompetanse som er viktig for videre utvikling. 
De voksne i barnehagen skal legge til rette for god lek. De må observere og reflektere over det de ser, 
og hjelpe slik at alle barn blir inkludert i lek. 
 
LÆRING: 
Barn lærer når de leker og leker når de lærer. Læring i barnehagen er derfor lekebasert. 
Gjennom lek lærer barn bl.a.: å ta hensyn, dele med andre, lytte til andre, hevde sine meninger og 
ønsker, utvikle kreativitet og fantasi, utvikle språket, uttrykke følelser, ta ansvar for egne handlinger, 
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vise omsorg og toleranse, løse konflikter, tro på seg selv. 
Barnehagen skal gi basiskompetanse det vil si grunnleggende kompetanse barna trenger for å kunne 
utvikle seg videre og lære nye ting. 
Barn lærer gjennom å erfare. De må derfor gis mulighet til å erfare, undre seg, lure på, undersøke, 
bruke sansene sine og gjennom å bli veiledet av voksne.  
De voksne må derfor legge til rette for allsidige erfaringer og opplevelser. De må veilede og undre seg 
sammen med barna. De må delta i det barna er opptatt av og legge til rette for medvirkning. 
Vi skal stimulere barns nysgjerrighet og hjelpe dem og finne svar på det de undrer seg over. Det kan 
være å finne fakta i bøker, via internett eller ved å utforske. Det er viktig å utvikle evnen til å lære. 
 
OMSORG: 
For å trives, lære og utvikle seg er trygghet grunnleggende. Barn trenger trygge, tydelige voksne som 
vil dem vel. Alle barn skal føle seg sett og verdsatt, de skal bli lyttet til og inkludert i et fellesskap. 
Barnas grunnleggende behov skal ivaretas, samtidig som de skal lære å være en av flere og også lære 
å dele, vente på tur og ta hensyn til andre.  
Det er også god omsorg å sørge for at alle barn er inkludert og føler seg verdsatt av andre barn, 
voksne og foreldre. 
Barns behov for omsorg er ulik ut fra alder, modenhet og spesielle behov. Jo mindre barnet er, desto 
mer grunnleggende omsorg trenger det. For de minste er derfor gode rutinesituasjoner viktig og 
gode, varme fang. 
Jo eldre barnet blir, desto mer selvstendig blir det – men de voksne må alltid være en trygg 
tilgjengelig base. (jmf. Trygghetssirkelen) 
 

 
God omsorg betyr også å gi rom for barn å prøve og feile. De skal lære å bli mer og mer selvstendige 
og å mestre hverdagen sin.  
De voksne må legge til rette for og gi god omsorg ut fra det enkelte barns behov. De må legge til rette 
for barns mestring og la de prøve selv. 
 
DANNING: 
Danning skal sette barnet i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte 
sannheter, stille spørsmål og å yte motstand på egne og andres vegne. 
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Mens oppdragelse er ytre påvirkninger, er danning prosesser inni deg – som skaper deg som 
menneske. Det handler om verdier og holdninger. 
Barnehagen skal bidra å gi barna verdier og holdninger som er grunnleggende i samfunnet, slik som 
toleranse, respekt, empati, likeverd og solidaritet. Dette må skje i samarbeid med hjemmet. 
Målet er å bli gode mennesker med et godt selvbilde. 
De voksne må legge til rette for barns medvirkning og innflytelse over egen hverdag. De må 
reflektere og snakke med barna når det oppstår vanskelige situasjoner i barnehagen, og veilede 
barna til å finne gode løsninger og hjelpe dem til å sette ord på følelsene sine. 
 

 

 
 

4. Barnehagens mål og satsingsområder 
 

Språkarbeidet i barnehagen 

Språk er et helt grunnleggende utviklingsområde som påvirker alle sider av barnets utvikling. 
Gode språkferdigheter er avgjørende for å fungere i et sosialt fellesskap, å få venner, delta i lek og 
ikke minst for å lære. Jo eldre barnet blir, desto viktigere blir språket for læring. Vi bruker språket 
hver dag og i alle temaer og aktiviteter i barnehagen. Alle avdelinger jobber bevisst med å styrke 
barnas språk. Derfor vil språkarbeidet være en viktig del av alle temaer vi jobber med. 
Alle avdelingene vil ta utgangspunkt i språktrappa, og ha leker og aktiviteter innenfor de ulike 
trinnene.  
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Aldersinndelte grupper 

Skolestarterklubb 

Det lages en egen plan for skolestarterklubben. Innholdet følger «Innhold i 5-årsgruppene 
I barnehagene i Lillehammer.» Hoved fokuset i skolestarterklubben er språkarbeid.  Men like viktig er  
fysisk aktivitet, sosial kompetanse, medvirkning og selvstendighet.  
Leken er også her helt sentral – det er en lektilnærming på aktivitetene. 
 
Barna skal også kjenne til 3 eventyr som også brukes i skolen: Skinnvotten, Geitekillingen som kunne 
telle til 10 og Gullhår. 
I tillegg håper vi barna får være med på vanntilvenning på Jorekstad 7 ganger i løpet av 
høsten, dersom smittevernet tillater det. Hvis ikke håper vi det blir til våren.  
Vi har i år 10 skolestartere. 

Andre grupper 

Når skolestarterne er på klubb på mandager har de andre barna på stor avdeling aldersinndelte 

grupper som vil jobbe med ulike temaer. Hovedfokuset her vil være språk, vennskap og sosial 

kompetanse. 

 

Også de minste avdelingene vil dele barna i mindre grupper ut fra alder og ferdighetsnivå. Her 

vil fokuset være språk, vennskap og sosial kompetanse gjennom lekebaserte gruppeaktiviteter 

og gode hverdagsrutiner 

 

Tema-arbeid 
Vi har felles tema for hele barnehagen også dette året. 
I år har vi valgt to felles tema som vil være gjennomgående gjennom hele året. 

Eventyret «Gullhår og de tre bjørnene» 

Gjennom arbeid med dette eventyret vil vi komme innom alle fagområder fra rammeplanen. 
Arbeidet vil berøre temaer rundt mange ulike språklige begreper. 
Vi skal lese, dramatisere, tegne, male, forme og samtale rundt mange ulike temaer som berøres i 
eventyret. 
Vi har også god erfaring med at alle barna kjenner samme eventyr godt og da får en felles 
referanserammer – noe de vil kjenne igjen i lek. 
Det vil variere mellom avdelingene hvordan de jobber med temaet bl.a. ut fra alder. 
Det vil komme utdypende informasjon i månedsplanene fra hver avdeling. 
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Kroppen og følelser 

Det andre temaet vi vil fokusere på er kroppen. 
For de minste starter dette med å lære navnet på ulike kroppsdeler og å bli bevisst på egne og andres 
følelser. 
For de eldre barna kan dette utvides, og hovedfokuset blir på følelser. 
Barna skal øve seg på å kjenne igjen ulike følelser og hvordan de kan komme til utrykk både hos seg 
selv og andre. De skal også øve seg på å regulere egne følelser 
For å få til dette skal vi sette ord på barnas følelser, hjelpe dem å gjenkjenne egne og andres følelser. 
De større barna vil bruke «psykologisk førstehjelp» med bruk av grønne og røde tanker. 
 
 
I tillegg vil vi selvfølgelig komme innom andre temaer i løpet av året, f.eks. vil vi markere FN- dagen,  
jul og påske. 
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Mål for dette barnehageåret 

Barns trivsel 
Trygghet og omsorg ligger i bunnen på alt vi gjør i barnehagen. Vi ønsker at barna skal oppleve 
vennskap og gode relasjoner med både andre barn og voksne. Dette er noe vi jobber med hele tiden, 
hele året. Vi deler gruppa inn i mindre grupper gjennom dagen for å komme tettere på hvert enkelt 
barn. Da kan vi støtte det enkelte barn i utviklingen, styrke gode relasjoner og hjelpe barna i leken 
ved behov. Vi skal også jobbe med fellesskapsfølelsen i hele barnegruppa ved å gi de 
fellesopplevelser som styrker samholdet.  
Nytt i barnehageloven fra dette barnehageåret, er barns rett til et godt psykososialt miljø.  

 
MÅL: 
Alle barn skal være en del av et inkluderende fellesskap og oppleve trygghet, vennskap og 
livsmestring i barnehagen.  

For å få til dette skal vi bl.a.: 
➢ Dele barna i mindre grupper 
➢ Være tilstedeværende voksne i barns lek og aktiviteter gjennom hele dagen 
➢ Hjelpe og støtte de barna som trenger det, i samspill med andre og til å bli 

selvstendige 
➢ Legge til rett så alle barn opplever mestring i hverdagen  
➢ Være ekstra oppmerksom på ekskluderende atferd hos barn og gripe tidlig inn hvis 

dette oppstår. Bruke «Handlindplan mot krenkende atferd» aktivt. 

Foreldresamarbeid 

Et godt samarbeid med foreldrene er viktig for trivsel og for å sikre barna en god utvikling. 

 

MÅL: 

Vi skal styrke samarbeidet mellom hjem og barnehage og skape et inkluderende felleskap i 

barnehagen. Vi skal fokusere på foreldrenes betydning for å skape et godt og inkluderende 

miljø mellom barna 

For å få til dette skal vi bl.a.: 

➢ Ha en god og åpen kommunikasjon i hverdagen 

➢ Ha forventningsavklaringer – hva foreldrene forventer av barnehagen og hva 

barnehagen forventer av foreldrene. Snakke om betydningen av hvordan foreldre 

omtaler og møter andre barn, foreldre og ansatte i barnehagen 

➢ Dersom situasjonen rundt korona endrer seg så vil vi gjerne invitere foreldre inn i 

barnehagen og oppfordre til uformelle møter utenom barnehagetiden, i regi av 

foreldrene selv. 
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Voksenrollen 

Vi voksne i barnehagen skal være gode rollemodeller for barna. Hvordan vi møter barn, 

foreldre og hverandre er helt avgjørende for å skape et godt og inkluderende fellesskap i 

barnehagen 

 

MÅL: 

Vi skal videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon, med særlig fokus på god 

voksenatferd gjennom hele dagen. Vi skal ha særlig fokus på hvordan voksne møter barns 

følelsesuttrykk på en god måte 

For å få til dette skal vi bl.a.:  

➢ Reflektere over egne praksis 

➢ Gi hverandre konstruktive og åpne tilbakemeldinger 

➢ Tilegne oss kunnskap og reflektere rundt hvordan vi skal møte barna ulike 

følelsesuttrykk på en god og støttende måte 

➢ Observere og/eller hospitere på andre avdelinger for å bli bedre kjent med alle barn i 

barnehagen, og for å sikre en god overgang mellom liten og stor avdeling i løpet av 

våren 

➢ Være bevisste på hvordan vi møter barna, anerkjenne dem som person og unngå for 

mye fokus på ytre ting (f.eks. tøff gutt, søt jente, fine klær o.l.) 
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5. Ansatte: 

 
PERSONALOVERSIKT 2020- 2021: 
 
Leder:      Christina Bakken  100 % 
Nestleder:     Nora Arlien/Ann Kristin Eriksen   
 
Trollhaugen: 
Pedagogisk leder:    Linda Mork Hallberg   80 % 
Pedagogisk leder til 16/9:   Ingrid Eineteig Kraby  100 % 
Fra 17/9:     Andreas Nærlie   100 % 
Pedagogisk leder:    Linn Therese Lande   20 % 
Pedagogisk medarbeider:   Armina Seferovic  100 % 
Lærling:     Marte Løken   100 % 
  
 
Trolltun: 
Pedagogisk leder til 13/10:   Nora Arlien   100 % 
Fra 14/10:     Tonje M. Jevnheim  100 % 
Pedagogisk leder:    Ann Kristin Eriksen  100 % 
Pedagogisk medarbeider:   Anne T Johannesen  100 % 
  
Småtroll:  
Pedagogisk leder:    Unni Dalen   100 % 
Pedagogisk medarbeider:   Solbjørg Torpen  100 % 
Pedagogisk medarbeider:   Mediha Sumar  100 % 
Pedagogisk medarbeider:   Annette Johansen   30 % 
 
Lykketroll: 
Pedagogisk leder:    Kathrine Hagen  100 % 
Pedagogisk medarbeider:   Merete Kristiansen  100 % 
Pedagogisk medarbeider:   Siv Jakobsen   100 % 
Pedagogisk medarbeider:   Inger Johanne Gjestvang  80 % 
Pedagogisk medarbeider:   Annette Johansen   20 % 
 
Kjøkkenassistent/ 
pedagogisk medarbeider:        50 % 
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    KALENDER/ÅRSHJUL:  
 DATO AKTIVITET 

AUGUST 13/8 
14/8 
 

Planleggingsdag – stengt 
Planleggingsdag - stengt 
TILVENNING NYE BARN 

SEPTEMBER 7/9 
10/9 
 

Foreldremøte – Trollhaugen og Trolltun 
Foreldremøte Lykketroll og Småtroll 

OKTOBER UKE 41 
 

Skolenes høstferie – gi beskjed om ev. fridager 

NOVEMBER 27/11 Planleggingsdag – barnehagen stengt 

DESEMBER 11/12 
 

Julebord for barna - avdelingsvis 
 

JANUAR 4/1 
 

Planleggingsdag – stengt 
 

FEBRUAR 2/2 
5/2 
Uke 9 

Velferden 
Samefolkets dag (6/2) 
Skolenes vinterferie – gi beskjed om fridager 

MARS 26/3 Påskelunsj for barna 

APRIL Uke 13 
 

Påskeuka – egen påmelding til 3 dager før påske 
Eventuelt foreldremøte i samarbeid med SU i løpet av 
måneden. 

MAI 14/5 
 

Planleggingsdag – barnehagen stengt 
 

JUNI 10/6 
30/6 

Sommerfest 
Siste dag for skolestarterne (onsdag) 

JULI  SOMMERÅPNING  
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LILLEHAMMER BARNEHAGE 
 

Styrer:  
Christina Bakken 

 
Adresse: 

Gamlevegen 119 
2615 Lillehammer 

 
Tlf.: 476 277 70 

Barnehagens e-postadresse: 
lillbhpo@lillehammer.kommune.no 

 
 

Hjemmeside: 

 
 
 

Er du på Facebook:  

Gå inn og klikk «Liker» på    
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/Lillehammer-barnehage-246524682148720/
https://www.lillehammer.kommune.no/lillehammer-barnehage-k.6018996-421845.html

