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FORORD
Alle barnehager er gjennom Barnehageloven og
Rammeplan for barnehage pålagt å ha en årsplan, jf.
Rammeplan kap.7. Årsplanen skal si noe om hvordan
man arbeider i den enkelte barnehage og hva en gjør
i praksis i forhold til føringer i planverk.

OM SKATTEKISTEN
KULTURBARNEHAGE
Skattekisten kulturbarnehage er et aksjeselskap eid av Pinsemenigheten Evangeliehuset. Vi
startet opp høsten 2008 i midlertidige lokaler, og flyttet inn i nye lokaler i Egersund Arena i
Åsane høsten 2010. Barnehagen har 6 avdelinger: Rubinen, Juvelen, Perlen, Gullklumpen,
Safiren og Diamanten.
I tillegg til avdelingenes egne rom, har vi flere rom som brukes til aktiviteter og utforskning,
blant annet musikkrom, hobbyrom og en gymsal til å boltre seg i. Vi har også flere gruppe- og
møterom tilgjengelig. Vi kan låne storsalen ved større anledninger, til f.eks julefest og
sommerfest, fellessamlinger og andre kjekke begivenheter. I tillegg har vi Tunet på
uteområdet som består av 3 ulike hus; lekestue, ‘fjos’ og verksted.
DAGSRYTMEN VÅR
Kl. 06.30

Barnehagen åpner

Kl. 08.00-08.30

Frokost

Kl. 09.15

Aktiviteter starter

Kl. 11.00

Lunsj

Kl. 13.50

Frukt måltid

Kl. 16.30

Barnehagen stenger
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BARNEHAGENS MÅL:
Skattekisten kulturbarnehage ser på hvert enkelt barn som et
mesterverk av Skaperens kunstnerhånd, og kunst, kultur og
kreativitet er viktige virkemidler for å få frem det beste i hver
enkelt. Vi er tydelige i formidlingen av de kristne grunnverdier,
og vi vil være et inkluderende felleskap med et nært samarbeid
med hjem, menighet og lokalsamfunn.

Satsings
områder
Kulturbarnehage
• Forming, kunst og
kreativitet
• Musikk, sang og
dans
• Drama og litteratur

•
•
•
•

Kristent formål
og verdier
Skattejakt i bibelen
Kristne høytider
Kristne grunnverdier
Nestekjærlighet &
misjon

«Barn er et mesterverk av
Skaperens kunstnerhånd»
- Barnehagens motto -
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RAMMEPLANENES FAGOMRÅDER
Kommunikasjon,
språk og tekst
Nærmiljø og
samfunn

Kropp,
bevegelse,
mat og helse

Etikk,
religion og
filosofi

Kunst, kultur
og kreativitet

Antall, rom
og form

Natur, miljø
og teknologi

I barnehagens virksomhetsplan kan
du lese mer om hvordan vi i
barnehagen arbeider innenfor alle
fagområdene, tilpasset barnets
alder. Der kan du også lese om:
-

-

Tilvenning og overganger
Samarbeidspartnere
Planlegging, dokumentasjon
og vurdering
Pedagogiske hjelpemidler
Lærende organisasjon

FORELDRESAMARBEID
En del av barnehagens mål er å ha et nært samarbeid med hjemmet. I barnehagen er vi
heldige som får møte dere foreldre hver dag ved levering og henting. Her ønsker vi at dere
setter av litt tid, slik at vi kan fortelle litt om dagen og hvordan det går. 1 gang i halvåret
setter vi av tid til en foreldresamtale. I tillegg hender det at vi eller dere har behov for å
prate om ting som ikke bør snakkes om ved levering og henting, når barnet er til stede. Da
synes vi det er veldig greit å ringe eller sende melding, for å avtale tid til å møtes til en prat
før henting, eller etter levering. Både vi og dere har samme ønske; det beste for barnet!
I barnehagen har vi også foreldremøte 1 gang i halvåret med ulike tema. På høsten pleier vi å
ha diverse informasjon felles og avdelingsvis, og på våren pleier vi ofte å ta opp viktige
temaer, som vi tenker kan være til god nytte for dere som foreldre. Etter foreldremøte
pleier dere å ha foreldreråd, det er det foreldrerepresentantene som leder.
2-3ganger i året har vi samarbeidsmøter (SU-møter) med samarbeidsutvalget. SU består av 2
ansatt representanter; Kjersten Hadland & Gunn Takvam og 2 foreldrerepresentanter;
Henning Sulen Sæstad & Arvid Salvesen Røyneberg samt vara; Anette Surdal. I tillegg deltar
daglig leder i møtene som møteleder og sekretær. Kontaktinformasjon til
foreldrerepresentantene finner dere bakerst i årsplanen. På SU-møtene blir det tatt opp
aktuelle saker fra barnehagen og foreldrerepresentantene, alt fra økonomi og investeringer,
gjennomgang av brukerundersøkelse, forberedelse og evaluering av foreldremøter og
årsplanarbeid.
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KRISTENT FORMÅL OG VERDIER,
I SKATTEKISTEN KULTURBARNEHAGE:

Ønsker vi å skape et miljø
preget av nestekjærlighet
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TEMA: I Skattekisten har vi alltid fagområdene
«Etikk, religion og filosofi» og «Kunst, kultur og
kreativitet» som rettesnor i planleggingsarbeidet.
Barnehageåret 21/22 vil vi rette fokuset mot nærmiljøet
og de nære ting. Vi vil bruke de estetiske fagene: musikkdrama-forming som metoder i dette arbeidet. Gjennom halvårsplaner vil vi synliggjøre
fokusområde for den enkelte periode. Vi ønsker at hverdagen skal være preget av trygghet,
glede, lek og positivitet. Derfor har vi valgt at årets tema er: ‘Eg e liga gla!’ Med denne
sangteksten som overskrift for dette året, skal vi jobbe med å ta vare på de små øyeblikkene
i hverdagen. Vi skal være tilstede sammen med barna og glede oss over de små ting. Vi bruker
humor, og jobber med lek og vennskap. Barna skal få bli kjent i nærmiljøet vårt og med byen
vi bor i, vi tar i bruk lokale sanger og kanskje vi kan lære oss noen nye leker?
I juni vil vi arrangere ‘Skattekistens sommerfestival’, der vi vil vise frem mye av det vi har
jobbet med dette året. Denne uka gleder vi oss til! 
Kunst, kultur
og kreativitet

Sang, musikk, drama, står sentralt i arbeidet vårt. Vi lar barna ta del i kreative
prosesser, og har formingsmateriell lett tilgjengelig. I fellessamlingene og i andre
arrangementer vi har synliggjør vi noe av arbeidet innenfor dette fagområdet.

Etikk, religion
og filosofi

Fokus på å ta vare på Guds skaperverk, og å ta vare på hverandre gjennom
veldedige formål vil være sentralt. Vi bruker forming og skapende aktiviteter som
virkemidler ved markering av ulike merkedager og høytider.

Nærmiljø og
samfunn

Vi blir kjent med nærmiljøet og byen vår. Her er det mye å utforske, og vi vil bl.a
ha kontakt med både lokalt næringsliv og noen institusjoner. Kanskje vi kan få
glede noen med litt sang?

Kropp,
bevegelse, mat
og helse

Vi er opptatt av at barna skal få utfolde seg, være i aktivitet og stadig få oppleve
gleden av å mestre nye ting. Vi blir kjent med kroppen vår, og hvordan vi kan ta
godt vare på den. Lokale mattradisjoner blir vi kjent med, og ved måltidene har vi
fokus på å skape fellesskap og tilhørighet.

Kommunikasjon, Språk har alltid en sentral rolle i barnehagen, vi leser bøker, synger sanger,
språk og tekst bruker rim og regler og benevner ting vi ser. Vi forteller for barna, og oppmuntrer

barna til å bruke språket aktivt. Vi blir kjent med ulike språk og ulike dialekter, og
leker med lyder, ord, rim og rytme.

Antall, rom og
form

Gjennom sortering av ulikt materiale og former, telling av gjenstander,
utforskning av vekt og størrelser lærer vi ulike matematiske begreper. Vi bruker
musikk, bøker, spill, naturmaterialer og digitale verktøy for å inspirere barna til
matematisk tenkning.

Natur, miljø og
teknologi

Vi bruker turområdene vi har rundt barnehagen til å utforske, leke og bli kjent
med naturen gjennom de fire årstidene. Vi ser på ulike naturfenomener, og bruker
teknologi og eksperimenter som utgangspunkt for undring og samtaler.
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ÅRSOVERSIKT 2021/2022
Her er en oversikt over viktig datoer barnehageåret 2021-2022.

AUGUST

JANUAR

12.&13.

Planleggingsdag - STENGT

3.

16.

Nye barn begynner, 5 dager
tilvenning

FEBRUAR

SEPTEBMER

11.

Foreldremøte

21.

UKE 37
og 38

Politi, førstehjelp og brannvern
uker

MARS

UKE 43

Misjonsuke i forbindelse med
FN-dagen

NOVEMBER
Foreldresamtaler
12.

Planleggingsdag - STENGT

1.-30.

Brukerundersøkelse

DESEMBER
Julegudstjeneste
13.

Luciafrokost for de eldste

15.

Julefest

24.
31.

STENGT julaften og
nyttårsaften.

Karneval
Foreldremøte

15.

OKTOBER

Planleggingsdag - STENGT

15.

Morsmåldagen
Barnehagedagen
Planleggingsdag - STENGT
Foreldresamtaler

APRIL
Påskevandring
14.& 15.

STENGT - påske

18.

STENGT- 2.påskedag

23.

Verdens bokdag

MAI
16.

«17.mai tog» til Kjerjaneset

26.

STENGT- Kristi
himmelfartsdag
Besøksdager, nye avdelinger

JUNI
24.

STENGT – 2.pinsedag

13.-17.

Skattekistens
sommerfestival!

14.

Avslutningsfest for
Gullklumpen
Foreldremøte, nye barn
Besøksdag nye barn

Omsorg


Gir omsorg gjennom å være trygg, åpen, varm, interessert,
lydhør og imøtekommende voksen.



Gode rollemodeller



Alle barn gis rom for ro og hvile i løpet av hverdagen, ved
sovetid og hvilestund.

Dannelse


Ved å være støttende voksne, ønsker vi at barna skal bli
selvstendige.



Lære barna å ta hensyn til andre og hjelper hverandre, og
gi dem forståelse for verdier og normer som er viktige for
fellesskapet.



Anerkjenne og følge opp barnas meninger, perspektiver og
behov.

Livsmestring og helse


Bidra til å utjevne sosiale forskjeller.



Barnehagen skal være fysisk og psykisk helsefremmende.



Måltidene skal gi grunnlag for å utvikle matglede og sunne
helsevaner

Mangfold = inkludering, likeverd og likestilling


Barnehagen gjenspeiler mangfoldet i samfunnet



Gutter og jenter skal ha like muligheter



Fremmer nestekjærlighet og positive handlinger som motvirker
avvisning, mobbing og vold.



Synliggjør likheter og ulikheter

Sosial kompetanse – vennskap og fellesskap


Lære barna å forstå egne og andre følelser og hensikter



Lære barna om seg selv og egne grenser



Vi legger aktivt til rette for utvikling av vennskap og
sosialt fellesskap

Lek


Lar leken være lystbetont, spontan og frivillig.



Legge til rette for lek, gjennom tid, rom og lekemateriale.



De voksne er til stede og observerer, analyserer, støtter,
veileder, deltar og beriker barnas lek.

Læring


Formelle læringssituasjoner som samlingsstunder,
aktivitetsgrupper, førskolegrupper, prosjektarbeider osv.



Uformelle læringssituasjoner i hverdagsaktiviteter og her-og-nåsituasjoner, i lek og annen samhandling.



Vi gir barna felles opplevelser og erfaringer, beriker barns
initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet og lærelyst.

Barns medvirkning


Vi har tid til å gripe øyeblikket, og ta barnas initiativ og innspill på
alvor



Barna er med og hjelper de voksne med daglige gjøremål og
oppgaver.



Barna er med på å bestemme hva de vil gjøre i hverdagen, og er
med i planleggingen av tema. De yngste barna medvirker tema
gjennom voksne som ser og tar utgangspunkt i deres interesse.



Vi overlater ikke barna et ansvar de ikke er rustet til å ta.



Vi ser alle barna.



Vi har god tid til lek ute og inne, der barna er aktive deltakere
med støttende og tilgjengelige voksne.

PERSONAL I SKATTEKISTEN KULTURBARNEHAGE
KONTOR
NAVN
Jane Mydland Helland

STILLING
Daglig leder

JUVELEN, 9 barn 0-3 år
NAVN
Trude W. Egeland
Mari N. Furuseth
Inger Johanne Sandsmark
Tone Netland

STILLING
Pedagogisk leder
Barne- og ungdomsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent

RUBINEN, 9 barn 0-3 år
NAVN
Karoline Hetland
Rita Slettebø
Lill Iren Pedersen Røiland
Heidi Hovland
Gunn Takvam

STILLING
Pedagogisk leder
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Barne- og ungdomsarbeider

SAFIREN, 18 barn 3 år
NAVN
Kjersten Hadland
Tonje Hannisdal
Monika Koldal
Inger Liv Hadland

STILLING
Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Fagarbeider
Fagarbeider

DIAMANTEN, 18 barn 3-4 år
NAVN
Vibeke Klungland
Anne Berit Netland
Anita Strimp

STILLING
Pedagogisk leder
Fagarbeider
Barne- og ungdomsarbeider

GULLKLUMPEN, 22 barn 5-6 år
NAVN
Jofrid Omdal
Karen Emilie J. Ødegård
Kjersti Tofte
June Skåtøy
Berit Våge Andresen

STILLING
Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Barne- og ungdomsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Fagarbeider

PERLEN, 9 barn 0-3 år
NAVN
Tina Tellefsen
Julie Fardal
Christine Lindø
Dejen Meles

STILLING
Pedagogisk leder
Barne- og ungdomsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Lærling

www.skattekisten-kulturbarnehage.no
KIDPLAN: Hver enkelt forelder
og ansatt har en personlig bruker
på nettsiden. Inne på min side
finner man informasjon fra
avdelingen, bilder, ukeplaner osv.
Barnehagen bruker også denne
siden til å sende ut mail og
meldinger til foreldre og ansatte.

LAST NED SOM APP: KIDPLAN, da får du varsler når det skjer noe nytt!

Følg oss gjerne på facebook og instagram:
Skattekisten kulturbarnehage as
skattekisten_kulturbarnehage

KONTAKTINFORMASJON
Skattekisten kulturbarnehage AS
Gamle Eigerøyveien 34
4373 Egersund
Kontor:

51 21 53 70

post@skattekisten-kulturbarnehage.no

Juvelen:

41 37 32 37

juvelen@skattekisten-kulturbarnehage.no

Rubinen:

45 96 74 56

rubinen@skattekisten-kulturbarnehage.no

Perlen:

45 96 74 52

perlen@skattekisten-kulturbarnehage.no

Gullklumpen:

41 36 60 70

gullklumpen@skattekisten-kulturbarnehage.no

Safiren:

45 96 74 84

safiren@skattekisten-kulturbarnehage.no

Diamanten:

90 47 99 81

diamanten@skattekisten-kulturbarnehage.no

FORELDREREPRESENTANTER
Henning Sulen Sæstad

930 15 629

hsestad@hotmail.com

Arvid Salvesen Røyneberg

475 15 151

arvidroyneberg@gmail.com

VARA: Anette Surdal

414 36 097

asurdal85@hotmail.com

