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Velkommen til oss i Konsmo barnehage! 

Konsmo barnehagen ligger nord i Lyngdal kommune. 

Barnehagen ble i 2016 oppgradert i form av påbygg og et nytt 
uteområde. Vi kan vise til flotte lokaler og uteområde i et rolig og 
etablert område med kort avstand til utmark og friområde. 
Åpningstid: 06:45-16:30 mandag-fredag. 

Årsplanen er et arbeidsredskap for de ansatte i barnehagen. 
Planen inneholder en oversikt over tema og planer for det 
kommende året. Hver måned leverer vi ut månedsbrev. Her vil det 
stå mer om det daglige arbeidet med barna, det som har blitt gjort 
og om planer og innhold for neste måned.                                                                                                                      

I tillegg til Årsplan del II har vi en Årsplan del I som gjelder fra 2020 

-2024. Den inneholder blant annet vår visjon, våre verdier og 

satsingsområder. 

Vår visjon: 
Vi vil leke sammen 

 
 

 

Årets temaer 
 
Tilvenning 

Fokus på tilvenning og å bli kjent.  

Mål: Barn og voksne blir kjent med hverandre, med avdelingen og 
med rutinene og hverdagen i barnehagen.  

Eventyret om Gullhår og de tre bjørnene  

Vi tar blant annet utgangspunkt i språkmateriell fra snakkepakken, 
som er et språkstimulerende verktøy, når vi jobber med eventyret.  

Mål: Bli kjent med eventyret, og jobbe med ulike språklige 
begreper fra eventyret.  

Julegleder 

Førjulstiden roer vi ned og koser oss med ulike juleforberedelser. 

Mål: Få kjennskap til julen og julens tradisjoner. 

Gruffalo 

Vi blir kjent med Gruffalo og alle som bor i skogen hans, når vi 
fordyper oss i bøkene om Gruffalo.  

Mål: Gi barna erfaring med gleden over bøker og det å lese. 
Oppleve spenning, fantasere og være kreativ.  

Påskeaktiviteter 

Vi lager påskepynt og snakker litt om påske.  

Mål: Få kjennskap til påsken og ulike påsketradisjoner.  

Eventyret om Geitekillingen som kunne telle til ti 

Vi tar blant annet utgangspunkt i språkmateriell fra snakkepakken, 
som er et språkstimulerende verktøy, når vi jobber med eventyret.  

Mål: Bli kjent med eventyret og jobbe med ulike språklige 
begreper fra eventyret.  

Sommeraktiviteter 

Når sommeren kommer benytter vi anledningen til aktiviteter som 
hører sommeren til, f.eks. ulike turer, lek med vann, osv.  

Mål: Nyte sommeren og det det har å by på. 

Flerkulturelt fokus 

På avdelingen vår representerer vi minst seks ulike kulturer. Vi 
ønsker å markere dette gjennom året på ulike måter. 

Mål: Identitetsdanning og kjennskap til egen og andres kulturer.  

Barnehagens arbeidsmåter 
 

Tilvenning 

Under tilvenningen og bli kjent perioden kommer vi ikke til å ha så 
mye konkrete planer. Vi kommer til å se det an hvordan ting 
utvikler seg og hva barna er klare for. Barnas behov for tid og ro til 
å bli kjent vil bli vektlagt, og vi vil tilpasse oss dette.  

Temajobbing 

Gjennom året kommer vi til å jobbe med ulike temaer gjennom 
prosjektarbeid. Vi har valgt temaene, men kommer til å ta 
utgangspunkt i barnas interesser og initiativ knyttet til disse 
temaene. Vi kommer til å ha noe på planen, men kommer til å 
veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter. Slik kan vi være 
åpne for improvisasjon og barnas medvirkning, og følge opp og 
utvide det barna allerede er opptatt av.  

Sammen med barna blir vi godt kjent med fortellingene og 
skikkelsene i fortellingene. Vi leser, forteller, har 
formingsaktiviteter og aktiviteter både inne og ute knyttet til 
temaet. Fantaserer, undrer oss og utforsker.  

Alle barnehagens fagområder kommer til å være representert i 
alle de ulike temaene vi har gjennom året.  

Vi vil benytte mye fordyping og gjentagelse i arbeidet med 
temaene, dette vil føre til gjenkjennelse og større mulighet for 
medvirkning for alle barn på avdelingen.  

Progresjon er også viktig når vi jobber med temaer. Etter hvert 
som vi blir bedre kjent med temaet vil vi sørge for progresjon 
gjennom bevisst bruk av leker, materialer, bøker, sanger og 
diverse utstyr.  

Vi ønsker også å benytte rommet som tredje pedagog, og ønsker å 
lage en del av avdelingen om til kulisser til fortellingene, f.eks. en 
skog slik at vi kan leke fortellingene.  

Vi kommer også til å benytte digitale virkemidler i arbeidet med 
disse prosjektene. Gjennom bruk av slike virkemidler ønsker vi 
både formidle, utforske og skape sammen med barna.  

Flerkulturelt fokus 

Vi ønsker å ha et gjennomgående fokus på at vi er en avdeling som 
representerer flere ulike kulturer. Dette ønsker vi å ha fokus på 
både ved å markere ulike høytider, ha fokus på kultur og språk, og 
gjerne også blir kjent med mat fra ulike kulturer. Her vil dere som 
foreldre være en viktig ressurs for oss, både i forhold til kjennskap 
til tradisjoner og kultur, og også gjennom en dialog om hva som er 
viktig for deres familie fra deres tradisjon.  



Praktisk informasjon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om oss 
Barnehagebibliotek: Konsmo barnehage har i flere år utviklet 

barnehagebibliotek. Ved bruk av barnehagebibliotek skal barna få 

oppleve spenning og glede ved høytlesning, 

fortelling, sang og samtale. Barna skal få 

anledning til å fortelle, undre seg, reflektere 

og stille spørsmål. Barnehagebiblioteker 

sørger for at barna kan låne med seg hjem 

bøkene som finnes i barnehagen.  

Løvebarnehage: Ansatte i Konsmo barnehage skal gjennom gode 

relasjoner etablere seg som varme og grensesettende voksne. 

Med fokus på inkludering og sosial kompetanse skal barna oppleve 

å bli sett, hørt og få hjelp til å utvikle seg i fellesskapet. 

RVTS: Høsten 2019 starte Oppvekst og Helse i Konsmo- og Byremo 

et samarbeid med RVTS. Prosjektet heter «Sammen om barn» og 

skal sørge for at ansatte får større kunnskap og kompetanse til å 

kunne se, forstå og anerkjenne alle traumatiserte barn. En drøm til 

RVTS er et traumebevisst samfunn.  

Flerspråklige barn: Våren 2019 utarbeidet ansatte i Konsmo 

barnehage fremtidsbilde for flerspråklige barn på alle alderstrinn. 

Fremtidsbilde sier hva vi skal arbeide med, og hvordan vi skal gjøre 

det. Målet er: «Flerspråklige barn skal oppleve å lykkes i samspill 

med andre gjennom god systematisk språkstimulering og 

relasjonsbygging i hverdagen». 

Kosthold: Konsmo barnehage følger Helsedirektoratets 

anbefalinger for mat og måltider i barnehagen. Les mer på: 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-

i-barnehagen.  

Venneskogen er uteområde som ligger like i nærheten av 

barnehagen (på vei opp til stadion). Venneskogen bidrar til at 

barna får oppleve naturen som arena for lek, undring, utforsking 

og læring året rundt.  

 

 

 

KALENDER 2020-2021 

AUGUST 
17. Planleggingsdag (stengt) 
31. Foreldremøte 

 
 

Tema: Tilvenning 
 SEPTEMBER 

28.29. og 30. Skolen høstferie  
 

Tema: Gullhår og de tre 
bjørnene 

OKTOBER 
Foreldresamtale 
1.og 2. Skolen høstferie 
15. Elgjakt 
16. Planleggingsdag (stengt) 
23. Markere FN dag (24.) 

NOVEMBER 
 

DESEMBER 
 7. Nissedag  
11. Lucia morgen m/foreldre 
24. (stengt) Julaften 
25. og 26.- (stengt)1. og 2. juledag 
31. Nyttårsaften (stengt) 

 
Tema: Julegleder 

 

JANUAR 
1. 1 Nyttårsdag (stengt) 
4. Planleggingsdag (stengt) 

 
 
 
 

Tema: Gruffalo 
 
 

 

FEBRUAR 
5. Samefolkets dag (6.) 
12. Fastelaven  
16. Karneval  
22-26. Skolen vinterferie 

MARS 
Gi beskjed om påskeferie 
23. og 25 mars Påskefrokost 
31. Påske (stengt) 

Tema: Påskeaktiviteter 

APRIL 
 Foreldresamtaler 
1.-5. Påske (stengt) 
6. Planleggingsdag (stengt) 
Gi beskjed om sommerferie.  
Samarbeidsutvalget avgjør om 
barnehagen stenges i to uker. 

 
 
 
 

Tema: Geitekillingen som 
kunne telle til ti. 

MAI 
11. 17. mai feiring 
13. Kristi himmelfartsdag (stengt) 
14. Planleggingsdag (stengt) 
17. Grunnlovsdag (stengt) 
24. 2.pinsedag (stengt) 

JUNI 
Uke 22 Barnehageuka m/: 

- Idrettsdag  

- Sommerfest på ettermiddag. 

JULI 
Tema Sommeraktiviteter 

AUGUST 
13.Planleggingsdag (stengt) 

 
 

Årets organisering av 
barnegruppene: 

▪ Blåklokka/Kvitveisen 
1-2 åringer 

▪ Eventyrstova  
3-4 åringer 

▪ Mars/Jupiter  
4 og 5 åringer 

 

Bursdagsfeiringer: 

Vi henger ut flagget.  

I bursdagssamlinga får 

bursdagsbarnet sitte i 

bursdagsstolen. Barnet får 

kronen sin og vi synger 

bursdagsangen. Barnet får 

også velge en lek vi skal ha i 

samlinga.   

Vi feirer med smoothieis 

etter et av måltidene.  

 

 

 

Månedsbrev/plan: 
 
Hver måned får dere et 
brev/plan med informasjon 
med hva vi har gjort, hva vi 
skal gjøre samt annen viktig 
informasjon.  
 

 

 Ansatte: 
 
På vår hjemmeside finner du 
oversikt over ansatte i 
barnehagen, og hvilke 
avdelinger de jobber på.  

Telefonnummer og kontakt 

 

Kontor/styrer:  90753008 

Blåklokka/Kvitveisen:  48897287/48897289 

Eventyrstova:  48897286 

Mars/Jupiter:  48897285 

 

https://www.konsmobarnehage.no 

 

 

 

 

 Samarbeid mellom hjem og 
barnehage: 
Målet med samarbeidet er å 

alltid ha barnets beste i 

fokus. Foreldrene og ansatte 

har et felles ansvar for 

barnets trivsel og utvikling. 

Foresatte er våre viktigste 

samarbeidspartnere. Vi 

ønsker et nært samarbeid for 

at vi sammen kan gi barna en 

god oppvekst og utvikling. Å 

skape helhet og 

sammenheng i barnets 

hverdag forutsetter at 

foreldre og personalet 

kjenner hverandre og er 

trygge på hverandre. 

 
 

 

 

https://www.konsmobarnehage.no/

