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TILLEGG TIL ÅRSPLANEN BARNEHAGEÅRET 2022/2023 

Ringelihorn Steinerbarnehage på Lillehammer. 

 

Ringelihorn Steinerbarnehage er en 2 avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 

år.  

 

Barnehagen er tilknyttet Steinerbarnehageforbundet i Norge som er en 

interesseorganisasjon for alle Steinerbarnehager i Norge. 

Steinerbarnehageforbundet jobber med utvikling og synliggjøring av 

steinerpedagogikken som et pedagogisk alternativ iblant landets barnehager. 

Sammen med medlemsbarnehagene og Steinerhøyskolen arrangerer de kurs og 

konferanser om steinerpedagogikk. 

 

Barnehagen har samarbeidsavtale med Lillehammer kommune ved opptak av barn 

og i forhold til utvikling, økonomi og ulike barnehagespørsmål generelt.  

 

Personale og organisering: 

 

Barnehagen eies og drives av en idealistisk stiftelse:  

Stiftelsen Ringelihorn Steinerbarnehage  

Styrer opptrer på vegne av stiftelsens styre i det daglige. 

 

Personalet består av 7 medarbeidere, i tillegg til faste vikarer.  

 

Viktige telefonnumre:  

           

Daglig administrasjon (kontor)  612 56596   

Avdelingen Storehorn   450 67710 

Avdelingen Lillehorn           909 73120 
   

 

Administrasjon: Kontortid 08.30-15.00 – Daglig leder: Åse Rød  

 

 

Åpningstid: Barnehagen er åpen daglig fra kl. 07.30-16.30. 

Vi holder stengt i julen, i påskeferien, samt hele juli. 

 

På grunn av planlegging av avspasering for personalet, ønsker vi å få beskjed om 

barnet kommer i skolens høst- og vinterferie, samt inneklemte dager. Liste for 

avkrysning vil bli hengt opp på avdelingene/garderoben. 

 

 

 



VIKTIG INFORMASJON 

 

COVID-19 - Pandemien  

 

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå 

som viser hvilke smitteverntiltak barnehager skal følge.  

 

På grønt nivå organiseres barnehagen som normalt.  

På gult nivå deles barna inn i kohorter/grupper. Hver avdeling regnes som en 

kohort. Ved rødt nivå deles barna inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene 

vurderer ulike oppmøtetider for barna og sørger for at det er avstand mellom 

kohorter. 

 

Smitteverntiltak i skoler og barnehager må sees i sammenheng med 

smittesituasjon og tiltak i samfunnet for øvrig.  

Barnehagen informerer ved endringer pr e-post. 

 

De grunnleggende rådene som gjelder nå, er: 

1. Syke personer skal ikke være på skolen/i barnehagen. Det aller viktigste 

smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. 

2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens 

håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte. 

3. Godt renhold og god ventilasjon. Godt renhold forebygger indirekte 

kontaktsmitte. God ventilasjon kan redusere smitterisiko. 

 

Tilvenning 

Målet for tilvenningsperioden er å gjøre både barn og foreldre så trygge på 

barnehagen at det oppleves greit å skilles. 

Hvor lang tid det tar, og hvordan denne tryggheten oppnås, er forskjellig fra 

familie til familie. Det kan derfor være lurt å sette av minimum tre dager til 

tilvenning, men gjerne noen ekstra dager.  

 

Fravær og sykdom 
VI BER DERE GI OSS BESKJED OM FRAVÆR OG SYKDOM PÅ MORGENEN, FØR  

KL. 9. Du kan ringe avdelingen eller sende en SMS. 

 

Det er viktig å få beskjed om fravær for å kunne planlegge dagen, og i 

sykdomstilfelle kunne holde seg orientert om barnets tilstand. Barnet skal 

holdes hjemme når det ikke er friskt nok til å være ute eller ved nedsatt 

almenntilstand. Ved smittsomme sykdommer skal barnehagen ha beskjed. Barnet 

skal holdes hjemme til smittefaren er over. Dersom barnet blir sykt i løpet av 

barnehagedagen, vil vi kontakte foreldrene. 

Vi har laget en liten oversikt over hva som er de mest vanlige sykdommene vi har 

i barnehagen, og om når barnet er anbefalt å vende tilbake til barnehagen.   



Sykdom Symptomer Smittefare Anbefalt å venne tilbake 

til barnehagen 

Oppkast og 

diare’ 

Oppkast. Vondt i magen, 

løs og hyppig avføring. 

Stor To dager etter symptomfri 

= 48 timers regel!! 

Feber Slapp og sliten – 

allmenntilstanden kan 

være redusert. 

 Feberfri med god 

allmenntilstand 

Brennkopper Væskende og/eller 

skorpebelagte sår – 

oftest i ansiktet eller på 

hendene. 

Stor 1-3 dager etter at 

behandlingen har startet. 

Vannkopper Feber, små væskefylte 

blærer. 

Stor Siste vannkopp har tørket. 

Dette kan ta alt fra 1-2 

uker 

Forkjølelse Hoste, snørr og 

redusert allmenntilstand 

Stor Når allmenntilstanden 

tilsier det 

Lus Kløe og luseegg i hodet, 

gjerne bak øret eller i 

nakken. 

Stor Behandlingen har startet. 

Bare den som har lus skal 

behandles 

 

Informasjon og beskjeder. 

Det sendes jevnlig ut informasjon på e-post/papir til foreldrene. Viktig 

informasjon henges også opp/skrives på oppslagstavle/i garderoben. Vi forventer 

at alle foreldrene følger med og leser beskjeder/ informasjon på oppslagstavler 

og e-post.  

 

Parkering                                                                                                                         

Rygg bilen på plass, slik at du har oversikt når du skal kjøre ut igjen.  Biler skal 

ikke stå å gå på tomgangskjøring mens dere leverer el henter barn.   

Hjemmedager/tidlig henting 

Vi får iblant spørsmål fra foreldre om det er i orden at de henter barna tidlig 

noen dager, eller tar en hjemmedag sammen med barna sine. Det er selvfølgelig 

helt i orden!! Dere henter når det passer dere innenfor barnehagens åpningstid. 

Og for barna, som ofte kan ha lange dager i barnehagen, er slike 

hjemmedager/korte barnehagedager svært verdifulle! Det er nå i 

barnehagealder dere har anledning til å ha slike dager sammen med barna. Når 

de kommer over i skolen blir det annerledes. 

 

Klær og påkledning 

Det er viktig at barna er praktisk kledd i barnehagen. Barna må ha et ekstra 

skift med klær, nødvendig bleieskift, yttertøy og sko - alt etter årstiden. Barna 



skal alltid ha regntøy (med strikk under støvlene) og støvler/ cherrox i 

barnehagen, også om vinteren. Praktisk tøy som parkdress og gode sko er å 

foretrekke fra høst til vår. Flere lag tynne klær er bedre enn ett tykt. Helst 

ullundertøy, tykk ullgenser og ullbukse under dressen. Hettelue og flere par 

votter/sokker er godt for barna å ha liggende i barnehagen. Vi anbefaler 

ullvotter da disse ikke blir kalde selv om de blir våte. Barna bør ha minst to skift 

liggende i barnehagen. Der skal det ligge: undertøy, stillongs, nok sokker, bukse 

og genser. Vi ber dere om å sjekke skiftetøyet regelmessig. 

 

Barna trenger praktiske klær; klær som ikke strammer, men som er gode og 

store nok til å bevege seg høyt og lavt.  

 

Alle barn bør ha innesko/ tøfler i barnehagen. Disse bør sitte godt på foten slik 

at de ikke faller av i lek.  

 

I barnehagen har vi noen låneklær, men det beste for barnet er å ha sitt eget 

tøy. Følg med på værmeldingene slik at barna får på seg riktig tøy etter været.  

Dette for at barna skal få en så god barnehagedag som mulig. 

 
ALLE KLÆR, SKOTØY, MATBOKS, VOGNEN OG ALT TILBEHØR I VOGNEN MÅ 

MERKES MED NAVNELAPP ELLER TUSJ. 

 

Husk å ta med skittent regntøy og dresser hjem for rengjøring.   

 

Hygiene  

Det er stor smittefare i barnehagen derfor setter vi hygiene i fokus.  Alle barn 

skal lære at det er en selvfølge å vaske hender etter dobesøk og før måltid.  

Personalet er bevisst egen håndhygiene, ved for eksempel hyppig håndvask og 

bruk av hansker ved bleieskift.   Vi har egne rutiner for hygiene for matlaging på 

kjøkkenet, egen HMS perm. 

 

Leker 

Barnet bør ikke ha med egne leker eller småting av hensyn til seg selv og de 

andre barna. Barnehagen har mange leker som alle kan leke med. Barna kan ha 

med seg kosedyr/dukke til sove/hvilestund. Smokker legges i garderoben 

 

Avdeling Lillehorn. 
 

Avdelingen har 9 småbarnsplasser i alderen 0-3 år. I år har vi 2 barn født 2019, 

4 barn født 2020 og 4 barn født 20211 

Medarbeidere er Helene Heggen, pedagogisk leder, Helene Weydahl, 

barnevernspedagog og Nadja Stubberud, barne -og ungdomsarbeider. 

 



Dagsrytme Lillehorn 
 

07.30   Barnehagen åpner / barna kommer 

08.00   Vi serverer frokost - havregrøt 

08.30   Frilek inne/ute  

10.30   Formiddagsmat 

11.00    Stell og hvilestund 

13.30   Ringlek 

13.50   Fruktmåltid med knekkebrød   

14.00   Frilek inne/ute 

16.30   Barnehagen stenger 

 

 

Avdelingen Storehorn. 
 

Avdelingen har 18 storbarnsplasser i alderen 3-6 år. I år har vi 6 skolestartere 

født 2017. 5 barn født 2018 og 7 barn født 2019. 

Medarbeidere er Wenche Hommel, pedagogisk leder – Line Winje, 

barnehagelærer - Og Håvard Grøndahl, barne –og ungdomsarbeider. 

 

Dagsrytme Storehorn 
 

07.30   Barnehagen åpner / barna kommer 

08.00   Vi serverer frokost - havregrøt 

08.30    Frilek inne/ute 

10.20                     Ring 

11.00   Formiddagsmat 

11.30    Hviletid/frilek inne/ute 

13.45                    Eventyr 

14.00    Fruktmåltid med knekkebrød   

14.30    Frilek inne/ute 

16.30   Barnehagen stenger 

 

Mat 

Måltidene er et av dagens høydepunkter. Vi ønsker å skape en god og hyggelig 

ramme rundt måltidene. Vi lager formiddagsmat i barnehagen 4 dager i uken. 

Torsdager er matpakkedag.  Etter sove-/hvilestunden får barna også et lite 

måltid. Drikke til maten er vann.  

Maten vil i hovedsak være vegetarkost av økologisk kvalitet. Barnehagen er 

DEBIO sertifisert. 90% av det vi serverer i barnehagen er økologisk. 



 

Levering og henting av barna 

Det er viktig for barna at foreldrene kler av barna om morgenen, hjelper dem inn 

i barnehagen og hilser på medarbeiderne. Leveringen bør ikke drøyes ut. 

Tydeliggjør når dere skal dra ved å ta farvel. Dette bidrar til å skape en trygg 

ramme for barnets dag. Når andre enn foreldrene skal hente barnet, må 

barnehagen ha beskjed. Hvis du sier til barnet ditt at du skal komme tidlig å 

hente en dag, så kom tidlig. Barna synes det er stas å bli henta tidlig, så de går 

og venter og spør etter deg. 

Barnehagen stenger 16.30.  

Barn og foreldre må være ute av barnehagen innen kl 16.30. 

 

Sove/hvilestund 

Før legging får barna en god stellestund. Barna sover ute daglig, og foreldrene 

bringer med vogn til å sove i. På vintertid er det nødvendig med voks-i-pose eller 

lignende, netting, saueskinn samt ullteppe. Barnevognene oppbevares inne i 

vognrommet.  

I barnehagen legger vi stor vekt på at barnet har en fast rytme mellom hvile og 

aktivitet. Det er viktig for et barn å få nok søvn og hvile i en hverdag fylt med 

aktivitet og sanseinntrykk. Derfor blir alle barn hos oss lagt til å sove/hvile 

etter det enkelte barns behov. Dette bidrar til at barna får nye krefter til å 

møte de utfordringene de står overfor i forholdet til omverdenen og i samspillet 

med andre barn. 

 

Sang 

Spontansang er en naturlig del av barnets hverdag. Sang og regler oppstår 

spontant som en del av samspillet mellom barn og voksne. Den voksnes sang 

formidler og knytter bånd, og barnet vil møte de samme sangene gjentatte 

ganger over en lengre periode. 

 

Vi samles også til felles ring før måltidet, der innholdet gjenspeiler årstiden. 

 

Fødselsdager 

Barnets fødselsdag blir markert med en liten høytidsstund. Barnet får med seg 

en krone og en gave hjem. Fødselsdagsbarnet tar med noe til dessert f.eks 

frukt/bær, kjeks, is eller kake. 

 

Tur 

Torsdager er turdag, avmarsj kl. 9.30. Ta med en god tursekk som sitter godt på 

skuldrene. I sekken skal det være med noe drikke, matpakke og sitteunderlag – 

og eventuelt ekstra votter /klær. Mer informasjon gis av den enkelte avdeling. 

 

 



Foreldresamtaler 

Det tilbys 1-2 foreldresamtaler pr. år. Ellers etter behov. 

 

Foreldreråd 

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna, og skal fremme deres felles 

interesser og bidra til at det skapes et godt barnehagemiljø.  

  

Samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget for barnehagen består av to representanter, en fra hver 

avdeling, for foreldrene og to representanter for de ansatte og barnehagens 

styrer.  

Samarbeidsutvalget er bindeleddet mellom foreldregruppen og de ansatte. SU 

skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det skal være 

en leder og en sekretær. Dere som foreldre kan ta kontakt med SU-leder hvis 

du ønsker å drøfte ulike saker vedrørende barnehagen – det kan drøftes 

anonymt hvis man ønsker det. Man kan også ta kontakt direkte med leder i 

barnehagen.  

 

Dugnad 

Hver høst og vår er det dugnad i barnehagen, der personalet og foreldre gjør en 

felles innsats. Dette styrker båndene mellom hjem og barnehage, og barna 

gleder seg over foreldrenes arbeid i barnehagen. 

 

Brukerundersøkelse   

Annet hvert år foretas brukerundersøkelse. Den er anonym og tas på nett. Det 

er viktig at dere foreldre svarer på denne slik at barnehagen kan få et så riktig 

helhetsinntrykk fra dere foreldre. På den måten kan vi ta tak i ting som vi kan bli 

bedre på. 

 

Tverrfaglig team 

Alle barnehager i Lillehammer kommune er tilknyttet et tverrfaglig team. 

Teamene skal drøfte problemstillinger og enkeltsaker som bringes inn fra 

barnehagen eller foresatte, tilby tverrfaglig veiledning, samt fordele ansvar og 

oppgaver. Tverrfaglig team består av barnehageansatte, helsesykepleier, ergo- 

eller fysioterapeut, PPT-rådgiver og ansatt i barnevern. Teamet driftes av 

barnehagestyrer. 

 

Overganger 

Den første overgangen fra hjem til barnehage markerer et stort skille i et barns 

liv. Denne tilvenningen skal være så trygg som mulig for både barn og foreldre. 

Barnehagen legger vekt på gode overganger mellom avdelinger og en trygg og god 

overgang til skolen. 

 



Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte 

og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.     

Rammeplan, 2017 

 

Overgang fra barnehage til skole 

Barnehagen har utarbeidet en plan for overgang til skolen. Planen finner du på 

barnehagens hjemmeside. 

 

Forsikring: 

Ringelihorn Steinerbarnehage har forsikret barna i barnehagetiden gjennom Pbl 

forsikring. Dere som foreldre er ansvarlige for skader barnet påfører egne og 

andre / andres ting når de er i barnehagen.   

 

Barnehagebilde 

Barnehagebilde/gruppebilde tas avdelingsvis på våren. 

 

Foreldrebetaling – Vi følger kommunens makspris for barnehageplass. 

Familier kan søke om redusert foreldrebetaling. Gå inn på Lillehammer kommune 

sine sider. Der vil du finne søknadsskjema for redusert foreldrebetaling. 

 

HMS/Handlingsplaner i barnehagen                                  

• Handlingsplan mot krenkende atferd 

• Handlingsplan mot mobbing 

• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

 

http://www.nullmobbing.no/                                                    

http://www.foreldrehverdag.no/ 

 

ÅRSTIDSFESTENE  
 

Feiringen og forberedelsene til festene tilpasses barnas alder! 

(Når det gjelder bakgrunnen for feiringen av årstidsfestene, se årsplanen.) 

 

Festenes innhold formidles ved den stemningen vi skaper til de ulike festene. 

Gjennom de sangene vi synger, gjennom årstidsbordets skiftende stemninger, 

de fargene vi bruker og den maten vi tilbereder. 

Høstfest: 

Vi pynter til høstfest og inviterer foreldrene og søsken på høstsuppe. 

 

Mikaelsfest: 

Til måltidet pyntes bordet i grønt og rødt, med høstblader, blomster og lys. Det 

lager høytidsramme og feststemning. Denne festen er kun for barna. 

 

 

http://www.nullmobbing.no/
http://www.foreldrehverdag.no/


Lanternefest: 

I november kommer mørket for alvor. Vi tenner lykter og synger lanternesanger 

på avdelingen. Selve festen feires sammen med foreldrene på kvelden. Da tenner 

vi bål, og vandrer i nærområdet med våre lykter og synger lanternesanger. 

 

Adventsspiral: 

Første adventshelg inviterer vi til en liten adventsstund i barnehagen på 

morgenen.  

Barnehagen har dempet belysning og en granbarspiral på gulvet.  

Barna får tenne hvert sitt lys i spiralen. En stille markering som innledning  

til adventstiden. 

 

Adventstid: 

Adventstiden i barnehagen innledes med at vi tenner lys i adventskransen hver 

morgen. På årstidsbordet følger vi oppbygningen av julekrybben, som billedlig 

gjør julens komme for barna. 

 

Vi synger sanger som hører julen til, og på Luciadagen kommer Lucia og hennes 

følge med lys og lussekatter. Ellers bestreber vi oss på at adventstiden skal 

preges av ro, baking, vasking og andre små aktiviteter. 

 

Juleavslutning: 

Foreldrene er velkommen til felles juleavslutning. Foreldre tar med noe til felles 

bord, evnt; påsmurte rundstykker, salater eller litt fra julebaksten. Vi serverer 

dere hjemmelaget saft, kaffe og te.  

 

Samenes dag: 

Barnehagen markerer samenes dag nasjonaldag. Vi pynter til fest og har ring, 

eventyr og andre aktiviteter sammen med barna. 

 

Karneval: 

Vi pynter avdelingen til fest med glade farger og lager «karnevals-mat».  

 

Fastelavn: 

Vi lager fastelavnsris, pyntet med silkepapir.  

Og kanskje blir det boller☺ 
 

Påske: 

Avdelingen blir pyntet med gule lys og blomster. Vi sår karse og før påske har vi 

påskemåltid, - og er vi heldige, har påskeharen vært på besøk og lagt igjen 

påskeegg til oss. Foreldrene inviteres til hentekaffe. 

 

17. Mai: 

Barnehagen arrangerer sin egen 17. Mai – en av de nærmeste dagene før 17. Mai. 



I 2023 vil feiringen være egen feiring 16. mai. 

 

Lillehammer kommune arrangerer barnehagetog på 17. mai. 

De som ønsker det, deltar i barnetoget bak Ringelihorns fane, sammen med de 

andre barnehagene i Lillehammer. Det er også mulighet for å være med på leker, 

underholdning og bevertning på Steinerskolen for alle som har lyst. 

 

Pinsefest: 

Vi pynter avdelingen med pinsefugler og feirer den blomstrende forsommeren 

med et festmåltid ved pyntet bord. 

 

Sommerfest: 

Som avslutning på barnehageåret inviteres foreldre og søsken til sommerfest. 

Blomsterpyntede bord fylles med medbrakt mat og kaker, og bidrar til å gjøre 

dagen til en god og (forhåpentligvis) solfylt fest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringelihorn Steinerbarnehage  HØST 2022 

Nytt barnehageår   
Planleggingsdag – Bhg stengt! 

 
    1. AUGUST 

Første dag etter ferien 2. AUGUST 

HØSTFEST m/foreldre kl 15 2. SEPTEMBER 

FORELDREMØTE/ 
FORELDRERÅDSMØTE 

15. SEPTEMBER 

MIKAELSFEST 7. OKTOBER 

HØSTFERIE UKE 41 

DUGNAD 20. OKTOBER 

LANTERNEFEST m/foreldre 9. NOVEMBER 

ADVENTSPIRAL Storehorn m/foreldre 25. NOVEMBER 

LUCIA Lucia-opptog fra skolen som  
                  besøker barnehagen 
 

13. DESEMBER 

NISSEFEST for barna kl 10/ 
JULEFEST m/foreldre kl 15                                               
 

22. DESEMBER 

JULEFERIE F.O.M 23. DESEMBER T.O.M 
1. JANUAR 2023 

 
 

 

 

 



Ringelihorn Steinerbarnehage   VÅR 2023 

PLANLEGGINGSDAG MANDAG 2. JANUAR 

FØRSTE DAG ETTER FERIEN TIRSDAG 3. JANUAR 

SAMENES DAG 6. FEBRUAR 

KARNEVAL 17. FEBRUAR 

FORELDREMØTE 23. FEBRUAR 

VINERFERIE UKE 9 

PÅSKEFEST FOR BARNA 
Hentekaffe for foreldre 

31. MARS 

PÅSKEFERIE 3. APRIL – 10. APRIL 

PLANLEGGINGSDAG 
Barnehagestevne for ansatte 

27 – 29. APRIL 

1. MAI                       1. MAI 

DUGNAD 4. MAI 
 

BARNEHAGEN FERIRER 17.MAI 16. MAI 

GRUNNLOVSDAG      17. MAI 

KRISTI HIMMELFARTSDAG 18. MAI 

PLANLEGGINGSDAG 19. MAI 

PINSEFEST  25. MAI 

2. PINSEDAG 29. MAI 

SOMMERFEST m/foreldre 16. JUNI 

SOMMERFERIE 1. JULI – 31. JULI 2023 

Endringer av planlagte arrangementer kan skje.  


