
OVERSIKT OVER SPESIELLE ARRANGEMENT 

2021 -2022 
MÅNED SPESIELLE 

DAGER 

HVA GJØR VI HVORDAN GJØR 

VI DET 

August  

 

 

 

 

 

 

 

 

16.08.21 

Planleggingsdag 

Oppstart av nytt 

barnehageår 
Denne måneden blir brukt 

til å bli kjent med avdeling 

og barnehagen. 

På stor avdeling har vi 

barnemøte i de ulike 

gruppene hvor vi snakker 

om hvilke ønsker barna har 

ift aktiviteter og prosjekter. 

 

Barnehagen er stengt 

 

 

Faste rutiner  

 
Vi er opptatt av at barn og 

foreldre skal bli kjent med 

og trygge i barnehagen.  

 

September Tirsdag 14.09.21 

Besøk av fjorårets 

Regnbuebarn kl 14-

15.30 

 

Tirsdag 21.09.21 

Høstsuppe til lunsj 

Akrobaten/Paletten 

 

 

 

Foreldremøte 
Slutten av September 

(Dato kommer) 

Årets Regnbuebarn er 

vertskap og baker boller til 

denne dagen. 

 

 

 
Regnbuebarna deltar i 

oppdeling av grønnsaker 

og koking av suppa.  

Solstrålene baker 

rundstykker. 

 

 

Felles info på Samklang 

Avd.vis 

Regnbueforeldremøte 

Barna samarbeider om 

bollebaking. Snakker om 

hvordan vi tar imot gjester 

og har underholdning. 

 

 

Barna deles i grupper og 

baker på ulike dager.  

Oktober Fredag 01.10.21 

Planleggingsdag 

 

Fredag 22.10.21 

FN markering på 

Akrobaten og Paletten 

Kl 15.00 – 16.15 

 

 

 

 
Barnehagen er stengt 

 

Foreldre på stor avdeling 

inviteres til FN-markering 

Barna selger kunst som de 

har laget selv. Inntekten 

går til  

fadderbarnet vårt Lejla. 

 

 

 
Det blir salg av kaker og 

mat. Barna underholder 

med sang. 

 



 
 

 

November Torsdag 25.11.21 Barnehagen 18 år – Hipp 

hurra!! 

 

 

Desember 

 

 

 

 

 

 

Søndag 05.12.21 
(obs!Foreløpig dato) 

Kl 12.00 -14.00 

 

Førjulsgløgg for 

foreldre på småbarn. 
 (dato kommer senere) 

 

 

Mandag 13.12.21 

Luciafeiring kl 7.30 

 

 

 

Torsdag 16.12.21 

Nissefest kl 9.30 

 

 

Torsdag 23.12.21 

Plandag 

Fredag 24.12.21 

Julaften 

 

Romjul 27.12. – 

31.12.21 

Juletrefest FAU ansvar 

 

 

 

 

Hattelatten og Solemio 

inviterer til gløgg og 

pepperkaker for foreldre på 

ettermiddagen. 

 

Vi snakker om Lucia. 

Regnbuebarna baker 

lussekatter til denne dagen.  

 

 

 

Alle kler seg som rød eller 

blånisser.  

 

 

 

Barnehagen stengt 

 

Barnehagen stengt 

 

 
Barnehagen stengt 

 

 

 
 

 

En hyggelig ettermiddag 

for de minste 

 

 

Regnbuebarna går luciatog 

og synger på alle 

avdelinger. Etterpå koser 

de seg på Samklang med 

sine foresatte. 

 

 

Vi går rundt juletreet. 

Nissen kommer. 

Januar Mandag 03.01.22 

Plandag 

Barnehagen stengt  

Februar Torsdag 17.02.22 

Karneval kl 9.30 

 

Ski –ake - 

aktivitetsdag – ikke 

fastsatt dato ennå. 

Barna kommer ferdig 

utkledd i barnehagen 

 

 

Lager skiløype for de store 

og akebakke for de små. 

Vi har fellessamling, 

sanger og leker. 

  

 

Småbarnsavdeling og stor 

avdeling har hver sine 

dager. 

Mars Foreldremøte Dato og innhold kommer senere.  

April Onsdag 06.04.22 

Påskefrokost 7.30 

Paletten/Hattelatten  

Torsdag 07.04.22 

Påskefrokost 7.30 

Akrobaten/Solemio 

Barna baker brød og 

rundstykker. Foreldre 

inviteres til frokost. 

 

 

Frokosten er på Samklang 

(fellesrommet) 

 

 

 



 
 

 

Mai Tirsdag 03.05.22 

Barnas besøksdag 

14.30-16.00 

Akrobaten/Solemio 

Onsdag 04.05.22 

Barnas besøksdag 

14.30-16.00 

Paletten/Hattelatten 

 

 

Tirsdag 17.05.22 

 

 

 

Fredag 27.05.22 
Plandag  

 

Mandag 30.05.22 

 

Vi inviterer besteforeldre 

evt. tanter, onkler eller 

andre barnet kjenner godt 

til besøksdag.  

Maks 4 personer pr. barn. 

 
Barna lager invitasjoner. 

Vi får hjelp av foreldre til 

å bake 

 

 
17-mai - Norges 

nasjonaldag. 

Felles arrangement i 

kommunen 

 

Barnehagen stengt 

 

 
Foreldremøte nye foreldre 

Vi er på Samklang og 

avdeling 

 
Barna har underholdning 

kl. 15.00 
 

 

 

 

 
Fau ansvar for barnehagens 

fane og 17.mai-tog. 

 

 

 

 

Juni Grytebakke 

Kl.10-14  

(dato kommer senere) 

 

Besøksdager  

 

 

Foreldrekaffe 
(dato kommer senere) 

 

Juni -22 

Sommerfest kl.16-

17.30 

 

Overflytting fra 

småbarn til store barn 

For Regnbuebarna 

 

 

 

 

Nye barn 

 

 

Avslutningsfest for 

Regnbuebarna og 

foreldrene. 

 

FAU ansvarlig for 

arrangementet. 

 

 

Tilvenning før ferien fra 

Hattelatten og Solemio. 

Regnbuebarna har 

avslutning på Grytebakke 

 

 

 

Nye barn kommer på besøk 

og blir litt kjent. 

 

Regnbuebarna underholder 

og får utdelt permer. 

 

 

Barna underholder. Alle 

har med seg sin egen 

mat/piknikkurv og drikke. 

 

 

 

 

 

Følg med på avdelingens ukeplaner.  

Det kan forekomme endringer i forhold til oppsatt plan. 

 


