
AKTIVITETSPLAN FOR LITEN OG 
STOR ÅPEN BARNEHAGE    
  

ÅPNINGSTIDER: MANDAG 09:00-14:00, ONSDAG OG TORSDAG 09:00-14:30  

UKE                  MANDAG                  ONSDAG                TORSDAG  
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                                                            06.01.  

              
  Vi maler på sparebøsser. 

  Samlingsstund kl.11:00.   

Lunsj kl. 11:30.  

Babyyoga kl. 12.00 (påmelding) 

Bamsegruppen lager fuglemat etter 

lunsj. 

                                                        08.01. 

       

      g  
                

Vi baker grove rundstykker kl. 10.00 

Babysang kl. 11:00  

Samlingsstund kl. 11:00.  

Lunsj kl. 11:30  

                                                        09.01.  

         
        

  Vi maler på sparebøser.        

Samlingsstund kl.11:00.  

Taco til lunsj kl. 11:30.  
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                                                               13.01.  

         
    

  Vi lager vinterbilde. 

  Samlingsstund kl.11:00.  

  Lunsj kl. 11:30. 

  Bamsegruppen lager sokkesnømann  

  etter lunsj. 

  Babyyoga (påmelding.) 

                                                    15.01.  

           
  

   Babysang kl. 11:00.  

   Samlingsstund kl. 11:00.  

   Lunsj kl.11:30.  

   Byttedag 

   Ta med barneutstyr og klær dere  

   ikke trenger lenger og gi det nytt liv. 

                                                         16.01.  

          
  

  Vi lager vinterbilde. 

Samlingsstund kl. 11:00  

Lunsj kl. 11:30  

Byttedag  

Samlingsstund for de største barna i 

kirkerommet etter lunsj.  
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                                                                20.01.  

           
   

  Vi lager hånd/fotavtrykk i gips. 

  Samlingsstund kl. 11:00 

  Lunsj kl. 11:30.  

  Bamsegruppe etter lunsj. 

                                                      22.01.  

              
 

Vi baker grove rundstykker kl. 10.00. 

Babysang kl. 11:00.  
Samlingsstund kl. 11:00.  
Lunsj kl.11:30.  

  

                                                        23.01. 

            
      

  Vi lager hånd/fotavtrykk i gips. 

Trommesirkel med TrommeLars kl. 

11:00.   

Lunsj kl. 11:30.  
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                                                              27.01.   

        

                    
  

  Vi lager snømannbilder. 

  Samlingsstund kl. 11:00.   

  Lunsj kl. 11:30.  

  Bamsegruppe etter lunsj. 

                                                         29.01.  

         
   
   
  Babysang kl.11:00  
  Samlingsstund kl. 11:00.  

Lunsj kl. 11:30.  

  

                                                          30.01. 

   
   

  Sanseteater med Jorid Flisram Skare  

  kl. 11.00. 

  Lunsj kl. 11:30. 

  Samlingsstund for de største barna i    

  kirkerommet etter lunsj. 
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                                                              03.02.  

          
  

Vi lager morsdagskort.   

Samlingsstund kl. 11:00 

Lunsj kl. 11:30.  

Bamsegruppe etter lunsj. 

                                                        05.02.  

       
 

  Vi baker grove rundstykker kl. 10.00. 

  Babysang kl. 11:00 

Lunsj kl. 11:30.  

   

                                              06.02.  

       
   

  Vi markerer samefolkets dag. 

  Samlingsstund kl. 11:00.   

  Lunsj kl. 11:30.  
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                                                               10.02.                        

         
 

   Vi maler med spiselig maling. 

   Samlingsstund kl.11.00.  

   Lunsj kl. 11:30.  

   Bamsegruppen lager klovner etter lunsj. 

                                                      12.02.  

              
     

  Babysang kl.11:00  
  Samlingsstund kl. 11:00.  

    Lunsj kl. 11:30.  

                                                         13.02.   

         
 

  Vi maler med spiselig maling. 

  Samlingsstund kl. 11.00. 

  Lunsj kl. 11:30.  

  Samlingsstund for de største barna i   

  kirkerommet etter lunsj. 
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                                                               17.02.   

           

  
  Vi lager karnevalsmasker. 

  Samlingsstund klokken 11:00.                      

  Lunsj kl. 11:30.    

  Bamsegruppen lager rytmeinstrumenter 

  etter lunsj.                                     

                                                     19.02.   

     
   
  Vi baker fastelavnsboller kl. 10.00 

Samlingsstund kl. 11:00. 
Babysang kl. 11:00.  

   Lunsj. 11:30.  

                                                         20.02. 

          
 

Sanseteater kl.11.00 

  Det blir karneval i barnehagen. De     
  som ønsker det kan kle seg ut. 
  Taco til lunsj! 

 

  9                                             24.02. 

                          VINTERFERIE  

                                                     27.02.  

               VINTRERFERIE  

                                                          28.02.   

             VINTERFERIE  
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  Liten og stor åpen barnehage i Fyllingsdalen kirke  

DIVERSE INFO:  

• I vår barnehage kan en komme og gå når en selv vil innenfor åpningstiden.  

 

• Vi serverer smørelunsj hver åpningsdag, men det er lov å ha med matpakke om ønskelig. 

Alle er selv ansvarlig for å rydde opp etter seg etter måltidet. Barnestoler skal vaskes og 

settes på plass etter bruk. Fat, kopper og bestikk settes på trallen. Smuler under bordet 

kostes opp.  

 

• Vi anbefaler alle å ha på innesko/tøfler. 

 

• Vi har stellebord både på herretoalettet og på dametoalettet i kjelleren. Av hygieniske 

årsaker er det ikke lov å skifte bleier på bordene i barnehagen.  

 

• Fra og med 1. juli 2014 skjedde en innskjerping av tobakksskadeloven. Før denne datoen 

gjaldt bare røykeforbudet inne i barnehagers lokaler. Nå gjelder forbudet også i 

barnehagers uteområde. Det vil si at det ikke er lov å røyke ved inngangen eller ute på 

barnehagens lekeplass. Forbudet er utvidet til å gjelde all tobakk. Det vil si at det heller 

ikke er lov å snuse i barnehagen.  

 

• Vi har opprettet en gruppe som vi kaller Bamsegruppen for også å gi de eldste barna i 

barnehagen et godt pedagogisk tilbud. Bamsegruppen passer best for barn som er fra ca.  

2 ½ år. Bamsegruppen synger sanger, leser bøker, forteller eventyr og mye annet 

spennende som er med på å fremme utviklingen deres. Bamsegruppen har gruppe hver 

mandag etter lunsj. 

 

• Det er babysang inne i kirkerommet onsdager kl.11:00. Kom gjerne litt før. Det er koselig 

å snakke litt sammen før vi synger. 

 

• Det er mange barn som er innom oss i løpet av dagen. Det er viktig at alle er med på å 

holde lokalet ryddig. Det er lov å rydde etterhvert.   Alle må rydde minst 5 leker før de 

går hjem for dagen!   
 

15.01 og 16.01 skal vi ha byttedag i barnehagen vår. Bruk anledningen til å rydde unna klær 

og utstyr dere ikke trenger lengre.  Alt blir lagt inn på et eget rom i kjelleren. De som har med 

klær og utstyr får «bonger» de kan bytte inn annet utstyr i.  De som ikke har med noe kan 

kjøpe klær rimelig. 

                                


