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Velkommen til Hauge barnehage 
 
Hauge barnehage er en kommunal natur– og skjærgårdsbarnehage som 

ligger vakkert til i Hvalers skjærgård. Her på Hauge barnehage legger vi  

vekt på lek, vennskap, fellesskap, natur og friluftsliv.  

 

Vi bruker nærmiljøet vårt og benytter oss av de flotte områdene vi har her på  

Hvaler. Vi har vi en egen lavvoplass som vi bruker igjennom hele året og på den 

måten blir vi godt kjent med naturen og det årstidene har å by på.  

 

Postadresse     Besøksadresse 
Hauge barnehage     Hauge barnehage 
Storveien 32      Stormusbrinken 9    
1680 Skjærhalden      1684 Vesterøy 
 

Åpningstid: 

06.45-17.00 

Virksomhetsleder 

Mona Abrahamsen                           

Konstituert virksomhetsleder 

Kirsten Elvsveen 

 

Avdelinger 2017/2018:                                 

Glede:  
Barn født i 2017—2016 
Pedagogisk leder Anette Nordahl 
 

Lykke:  
Barn født i 2015 
Pedagogisk leder Eilleen Calderon 
 

Lek og Humor:  
Barn født i 2014-2012 
Lek 
Pedagogisk leder Monika S Granholt 
 
Humor 
Pedagogisk leder Marte Richvoldsen 

 

Samarbeid med andre instanser: 

 Asmaløy barnehage, Brekke barnehage og Huser gårdsbarnehage 

 Åttekanten skole spesielt i forbindelse overgang fra barnehage til skole 

 Helsestasjon 

 PPT  

 Habiliterings- tjenesten 

 NAV  

 BUP 

 Barnevernstjenesten 

 Glemmen vgs., elever fra Barne- og ungdomsarbeiderfaget 

Mob: 47976537 

moab@hvaler.kommune.no 

Mob: 47976539 

 

Mob: 47976538 

anetno@hvaler.kommune 

Mob: 97956797 

mskj@hvaler.kommune.no 

Mob: 91626130 

 

Mob: 94832572 

kirelv@hvaler.kommune.no 
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Praktisk informasjon: 

 
Påkledning: 
Alle barna er mye ute, både i og utenfor barnehagens område. Det er  
viktig at barna er godt kledd i all slags vær.  
Barna må ha skiftetøy, regntøy og støvler liggende i barnehagen hele  
tiden. Husk å merke alt med barnets navn. 
Barna kler av og på seg det de klarer selv. De voksne hjelper til om nødvendig. 
Barna oppfordres også til å hjelpe hverandre. 
 

Sunt og godt kosthold: 
Vi er opptatt av et sunt og godt kosthold. Vi har brødmåltid 4 dager og varmmat 
en dag. Til måltidene serverer vi vann og melk. Vi har grønnsaker/frukt/  
knekkebrød hver ettermiddag. Barna har med matpakke til frokost. I matpakkene   
anbefaler vi brød med sunt pålegg som barna liker. Ta gjerne med frukt,  
grønnsaker og innimellom en yoghurt.  
 

Drikkeflasker: 
Alle barna tar med egen navnet drikkeflaske i barnehagen. Husk å ta den med 
hjem hver fredag til vask. Turdager må barnet ha drikkeflaske med vann i sekken. 
 

Beskjed om fravær: 
Gi beskjed til barnehagen før 09.00, dersom barnet ikke kommer. Det er fint om 
barna er kommet til kl. 09.30.  Da starter fellesaktivitetene. Vil dere bruke litt god 
tid hjemme om morgenen, send oss en sms, så kan dere levere barnet der vi er, 
dersom vi er på tur eller i grupper. 
 

Sykdom hos barn: 
Barn må holdes hjemme når de er syke, eller allmenntilstanden tilsier det. Om 
barn blir syke i løpet av dagen, kontakter vi foreldre/foresatte. Som en hovedregel 
må barnet være frisk nok til å være ute når han/hun kommer i barnehagen.  
 

Medisiner i barnehagen:  
Barnehagens ansatte har ikke medisinsk kompetanse og har derfor ikke ansvar for 
medisinering. Dersom barnet må ha medisiner i barnehagen, skal du fylle ut et 
eget skjema. Dette får du i barnehagen. Det er du som foresatt som har ansvaret 
for medisineringen. 
 

Beskjeder:  
Felles beskjeder blir sendt på e-post til alle foreldrene. Påmelding til ferier kommer 
som e-post. Husk å sjekke e-posten og telefon-nummeret du oppgir. Gi oss også 
beskjed om du ikke får e-post fra oss. 
 

Individuelle beskjeder:  
Sender vi som e-post/sms eller henger på plassen. 
Beskjeder til barnehagen må skje direkte fra foreldrene ved levering eller på 
mobilen til avdelingen. Send gjerne sms. 
 
 
 

Gi alltid beskjed til personalet hvis noen andre enn 
dere foreldre/foresatte skal hente barnet.  
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Ansatte i Hauge barnehage 2017-2018 

Virksomhetsleder  
Mona J. Abrahamsen 
Barnehagelærer fra 
Høgskolen i Oslo i 1997.   
Videreutdanning  
administrasjon og ledelse,  
aksjonslæring  og  implemen-
tering og utviklingsarbeid. 
 
Styrer i Hauge korttidsbarne-
hage fra 1997 og Hauge bar-
nehage fra 2001.   

Konstituert  
virksomhetsleder 
Kirsten Elvsveen 
Barnehagelærer utdannet i 
1979. 
 
Jobbet i Moss kommune 
fra1979—2009. 
 
Har jobbet i Hvaler kommune 
siden 2009. 

 

Avdeling 
Glede 

 
Barn født 2016 og 
2017 

Pedagogisk leder 
Anette Nordahl  
Barnehagelærer fra  Høgskolen 
i Østfold 2010.  
Videreutdanning småbarns 
studier 30 stp og PUB studiet 
språk, tekst og kommunikasjon 
30 stp fra HiØ.  
 
Jobbet i Hauge barnehage fra 
2010.   

Fagarbeider 
Siv Falck 
Utdannet sykepleier, har tatt 
videreutdanning i  
barnehagepedagogikk. 
 
Begynte i Hauge barnehage i  
1999. 

Assistent 
Viktoria Mo Larsen 
 
Viktoria jobber som  
assistent.  
 
Hun har jobbet i  
Hvaler kommunes  
barnehager fra 2014. 

 

Avdeling 
Lykke 

 
Barn født 2015 

Pedagogisk leder 
Eilleen Calderon 
Barnehagelærer fra 2014, 
utdannet ved HiØ. 
 
Jobbet i barnehage på  
Nesodden fra 2014.  
 
Hun startet i Hauge  
barnehage 1.8.17 

Barnehagelærer 

 
Marielle Johansen er vikar i 
rekrutteringsperioden til vi får 
tilsatt barnehagelærer.  
Marielle er utdannet  
barnevernspedagog. 
 
Marielle har jobbet i  
barnehage siden januar 2017. 
 

Assistent 
Sidsel Breivik 
Teori i barne- og ungdoms 
arbeiderfaget i 2002/03. 
Barnehage kompetanse, på 
høgskolen i Halden 2014.  
(15 stp).   
 
Begynte i Hauge barnehage 
2001. 
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Ansatte i Hauge barnehage 2017-2018 

 

Avdeling  
Humor  

og  
Lek 

Barn født i 2012, 
2013 og 2014. 

 

Pedagogisk leder 
Monika S. Granholt 
Barnehagelærer fra Høgskolen 
i Østfold i 2001.  
Videreutdanning 2003, spesial-
pedagogikk 30 stp. 
2016 PUB studie språk, tekst 
og kommunikasjon 30 stp ved 
HiØ  
 
Jobbet Hauge barnehage fra 
2001. 

Pedagogisk leder 
Marte Richvoldsen 
Barnehagelærer fra HiO, hun 
var ferdig i 2012. 
Hun har Bachlor i  
Spesialpedagogikk, barnehage-
pedagogikk 30 stp,  
småbarnspedagogikk, 30 stp.  
og administrasjon og ledelse 
30 stp.  
Marte har jobbet i barnehage i 
Oslo siden 2008 og startet hos 
oss 1.8.17 

Assistent  
Mariann Søberg 
Har tatt teori i barne– og  
ungdomsarbeiderfaget våren 
2017. 
 
Jobbet i barnehage fra 2001.  
Fra 2011 har hun vært i Hauge 
barnehage.  
 
 

Assistent  
Anita Johansen   
Har 40 timers kurs i  
spesialpedagogikk og  
sosial pedagogikk.  
 
Hun har vært i i Hauge barne-
hage fra 2004.  

Assistent 
Louise Olsen  
Barnehage kompetanse ved 
HiØ 15 stp, kurs: ASK,  
flerkulturell kompetanse,  
Spesialpedagogikk. 
 
Jobbet i Hauge barnehage fra 
2008 
 
 

Assistent 
Siw Caroline Avdal 
Våren 2015 teoretiske delen 
fagbrevet til barne- og  
ungdomsarbeider.  
 
Hun har jobbet Hvaler  
kommunes barnehager fra 
2008.   

Assistent 
Mariam Faqiri 
Mariam har jobbet som assis-
tent i barnehage siden 2013.  
 
Det siste året har hun jobbet 
på Hvaler ungdomsskole. 
Mariam er tilbake som  
assistent i barnehage fra juli 
2017. 
 
 

Barnehagelærer   og 
spesialpedagog  
Lana Johannessen 
Barnehagelærer fra HiØ 2013, 
Videreutdanning i spesial  
pedagogikk ved HiØ 
 
Jobbet i Fredrikstad kommune 
fra 2013. I Hauge barnehage 
fra våren 2015.  
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Lov om barnehager og ny Rammeplan 
 

Lov om barnehager er overordnet styringsverktøy for barnehagene. 

 

Rammeplanen er forskrift til Lov om barnehager. Rammeplanen gir  

styrer, pedagogiske ledere og de øvrige ansatte en forpliktende ramme for  

planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.    

 

Arbeidet med ny rammeplan har vært ledet av Kunnskapsdepartementet. Mange 

ulike stemmer fra barnehager, fagmiljøer og organisasjoner har vært med å gi 

innspill. Forslag til ny rammeplan ble sendt på høring 20. oktober 2016. I løpet av 

den tre måneder lange høringsperioden ble det arrangert høringskonferanser over 

hele landet. Kunnskapsdepartementet fikk dermed mange gode innspill fra  

engasjerte fagfolk både i forkant av og underveis i prosessen. 

 

Den nye rammeplanen er kortere enn tidligere utgaver, og den gir tydeligere    

føringer for hvordan de ansatte i barnehagen skal oppfylle barnehagens mandat 

og hvordan dette arbeidet skal ledes. Barnehageeiers ansvar, og rollene og  

ledelsesfunksjonene til styreren og den pedagogiske lederen er synliggjort i større 

grad enn tidligere. Barnehagen som pedagogisk virksomhet og som lærende  

organisasjon er tydeliggjort. 

 

Det beste fra norsk barnehagetradisjon skal videreføres med den nye  

rammeplanen. Den helhetlige tilnærmingen til barns allsidige utvikling er styrket 

gjennom klare forpliktelser til de ansattes arbeid med omsorg, lek og læring, dan-

ning, kommunikasjon, språklig og sosial kompetanse. Rammeplanen er et forplik-

tende pedagogisk verktøy i arbeidet med å gi barn et kvalitativt godt barnehage-

tilbud, slik at de både trives og utvikler seg i et inkluderende fellesskap. 

 

Ny rammeplan gjelder fra august 2017. 
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Målekart for Hvaler kommune 

 

Hvaler kommune jobber ut fra et felles verdigrunnlag ÅPEN, bygd opp 

av fire verdier:  

 Åpenhet 

 Profesjonalitet 

 Engasjement 

 Nyskapning 

Hvaler kommune er i en prosess med å utvikle et system som lettere skal 

gjøre oss i stand til å måle om de tiltakene og aktivitetene vi jobber med, 

gir ønsket effekt. Dette systemet består av et målekart med ni  

målsettinger: 

For perioden 2017—2020 vil vi ha fokus på disse tre målene i  

virksomhetsplanene våre: 

 God økonomistyring 

 Sammen er vi Hvaler kommune 

 Vi jobber smartere 
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Hauge barnehages satsningsområder 

1. Omsorg, medvirkning og fellesskap 

«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel og for utvikling av em-

pati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg 

selv og andre» 

Rammeplanen 2017 

Trygghetssirkelen 

Vi voksne har som mål å se hva barnet trenger av oss akkurat nå. Vi voksne må 

hele tiden reflektere rundt når skal vi være en «sikker havn» som tar i mot barnet 

når det trenger det. Og når skal vi være en «trygg base» som støtter barnets  

utforsking og undring. 

 

Hvaler kommune har et felles prosjekt for Oppvekst, der Hauge barnehage  

sammen med alle skolene, barnehagene, helsestasjonen, barnevernstjensten og 

kultur også deltar; «Det er våre barn og unge». Alle ansatte får felles og økt  

kompetanse gjennom dette arbeidet, som handler om tidlig innsats. 
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2. Lek, vennskap og fellesskap 
 

Her på Hauge barnehage er vi opptatt av lek, vennskap og felles-

skap. Måten vi voksne samspiller med barn er svært viktig.  

Allerede på stellebordet, lærer barna de grunnleggende reglene i 

lek. Å forstå lekens signaler, som enighet, turtaking, og  

gjensidighet er en forutsetning for vellykket lek med venner.  

 

Små barn har glede av samvær, men det tar tid å lære seg å leke  

sammen. De første, korte og gjentatte felleslekene gir seg gjerne uttrykk i 

å følge etter, finne på og imitere, lede og følge. Små barn svarer ofte på 

invitasjon til lek ved å imitere eller speile andres oppførsel. De gjentar  

korte lekesekvenser, og disse enkle lekene synes å gi barna en følelse av 

samhørighet.  

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal  

anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas 

egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling, læring, sosiale 

og språklige samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike 

typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan  

oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek; alene og 

sammen med andre.» 

Rammeplanen 2017 

 

Barn som har fått samspille lekent med voksne er ofte tidlig sosiale og  

deltar i leken i kameratgruppen. 

 

«I barnehagen lærer barn om samspill mellom andre barn og voksne. So-

sial kompetanse er viktig å lære seg som barn. Empati og rolletakning, 

prososial atferd (å ta hensyn til andre i handling), selvkontroll, selvhevdel-

se, lek, glede og humor er noe vi jobber med og trener på   

hver eneste dag.» 

Margareta Øhman : Den viktige hverdagen 
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Hauge barnehages læringssyn 

Lek, danning og læring 

 

 

 



 12 

3. Lek, natur og friluftsliv 
 

Hauge barnehage bidrar med kunnskap og opplevelser om Hvalers sær-

egne natur- og skjærgårdsmiljø. Gjennom hele året får barna flotte natur 

opplevelser på tur eller på barnehagens  fantastiske uteområde.  

 

10 minutters gange fra barnehagen ligger lavvoplassen vår. Den ligger i  

naturskjønne omgivelser med utsikt over Nesekilen. På dager med klarvær ser vi 

helt til Sprinklet i Onsøy; Fredrikstads høyeste utkikstårn. 

 

På lavvoplassen har vi en lavvo med vedovn. Her kan vi fyre opp og sitte å varme 

oss på kalde dager. Vi har et flott uteområde rundt lavvoen der vi kan klatre, 

huske, leke og brenne bål. Vi tar gjerne med oss mat og lager mat på bål. 

 

Vi har to båter som vi benytter oss av til turer i Hvaler-skjærgården. Disse båtene 

blir i hovedsak brukt på sommerhalvåret og i oktober da vi drar på hummerfiske.  

 

«Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av natur opple-

velser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. 

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna 

får gode opplevelser med friluftsliv året rundt.» 

Rammeplanen 2017 
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Gode minner fra uteuka 2017 
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Fagområdene i rammeplanen 

I barnehagen har vi et helhetlig læringssyn der omsorg, lek, vennskap, fellesskap, 

danning og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt 

de 7 fagområder viktige deler av barnehagens leke– og læringsmiljø. 

 Kunst, kultur og kreativitet: 

 Vi bruker musikk, sang og 

drama daglig 

 Formingsaktiviteter både inne 

og ute 

 Bli kjent med ulike materialer/ 

formingsteknikker 

 Rommet som den 3.pedagog 

 

Nærmiljø og samfunn 

 Turer i nærmiljøet 

 Egen lavvo og båt 

 Turer i skjærgården 

 Uteuke for de eldste barna med 

overnatting 

 Fiskehavna i Utgårdskilen 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

 Turer året rundt i all slags vær 

 Gymsalen på Åttekanten skole 

 Variert og sunt kosthold.  

 Vi baker eget brød 

Natur, miljø og teknologi 
 
 Oppleve og utforske naturen 

 Båt og sjøvett 

 Oppleve, utforske og  

        eksperimenterer 

Antall, rom og form 

 Vi spiller spill, bruker               

naturmaterialer, sorter, måler, 

       teller, sammenligner 

Etikk, religion og filosofi 

 Verdier, normer og holdninger 

 Tradisjoner og merkedager 

 Mangfold og kultur 

Kommunikasjon, språk og tekst: 

 Bøker er lett tilgengelige for barna 

 Vi leser, synger, dramatiserer 

 Vi bruker ”Snakkepakken” 

 Tegn til tale  

 Sang og musikk 

 Benevning, for eksempel ved  

        påkledning 
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Overgang fra barnehage til skole 

Barnehagen er den første arenaen barna møter i det livslange lærings 

løpet. Hos oss dannes grunnlaget for videre læring. Samarbeid mellom  

barnehage og skole er viktig for å skape en sammenheng og naturlig 

overgang for videre utdanning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi i Hauge barnehage har fokus på å gi de eldste barna en god og trygg overgang 

fra barnehage til skolen. Vi er så heldige å være nabo med Åttekanten skole. Vi 

benytter oss jevnlig av skolens uteområde og gymsalen, slik blir barna kjent med 

skolens område. Vi har faste turdager en gang per måned med 1. og 2.- klasse 

ved Åttekanten skole. På denne måten blir barna kjent med noe av det som skjer 

i skolen og fortsetter vennskap med eldre barn de har gått i barnehage sammen 

med.  

 

Barnehagene og barneskolene på Hvaler inviterer  til et felles foreldremøte i  

januar med informasjon om overgang fra barnehage til skole. 

 

De eldste barna har en egen skolemappe som vi samler alt vi har jobbet med i 

løpet av året. Barna får erfaringer med bokstaver, tall og former. Vi har fokus på  

blyantgrepet og at alle kan skrive navnet sitt.  

 

Noe av det viktigste arbeidet før skolestart er selvfølgelig selvstendighetstrening. 

Det å kle av og på seg selv, gå på toalettet og «å klare selv». 

 

«Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg  

erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag 

og motivasjon for å begynne på skolen.» 
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Bilder fra uteuka, Kuvauen 
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Vurdering. 

 

Vurderingsarbeidet her på Hauge barnehage bygger på refleksjoner som 

hele personalgruppen er involvert i. Felles refleksjoner over det  

pedagogiske arbeidet gir personalet et utgangspunkt for videre  

planlegging og gjennomføring.   

 

Faglige og etiske problemstillinger inngår i vurderingsarbeidet. På denne  

måten lærer personalet av egen praksis og bidrar til å utvikle barnehagen som 

pedagogisk virksomhet. 

 

Personalet har fem planleggingsdager i året som brukes til pedagogisk refleksjon, 

kurs og vurdering. Hver uke har personalet avdelingsmøter der de reflekterer 

over barnehagehverdagen og planlegger videre arbeid. Vi har også personal- 

møter på kveldstid der vi bruker mye av tiden til å reflekterer over egen praksis. 

 
 

«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pe-

dagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens 

planer, barnehageloven og rammeplanen. 

Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd 

med barnehageloven og rammeplanen.» 

Rammeplanen 2017 
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  Foreldresamarbeid for barnas beste  
 

Foreldre og ansatte—to sider av samme sak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldrene er de viktigste voksne i et barns liv, og et godt samarbeid 

med dere som foreldre er viktig for at barna skal kunne utvikle seg og 

ha det bra i barnehagen.  
 

«Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og  

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.» 

Lov om barnehager 
 

Foreldresamarbeid skjer i formelle og uformelle situasjoner. De uformelle  

situasjonene er den daglige kontakten om morgenen og ettermiddagen. 
 

De formelle situasjonene er informasjon som sendes ut på e-post,  

foreldremøter, foreldreråd, foreldresamtaler og samarbeidsutvalget (SU).  

SU i barnehagen består av 2 foreldrerepresentanter med vara og 2 ansatte 

representanter med vara og 1 politisk representant med vara.  

Etter hovedopptaket hver vår har vi en prosess med innspill fra SU, FAU og  

foresatte i forhold til organisering av barna fra neste barnehageår.  
 

SU skal informeres om viktige saker for driften. SU skal også godkjenne  

barnehagens årsplan.  
 

I Hauge barnehage velger foreldrene et eget FAU.  

FAU samarbeider med foreldrerepresentantene i SU og har også ansvar for  

17. maitoget, sommeravslutningen og en egen foreldrefest.  
 

Hauge barnehage på nett: 

http://www.hvaler.kommune.no/Tjenester/Barnehage/Hauge-barnehage  

egen facebookside; «Hauge barnehage» 

Foreldrene har en facebookgruppe som heter: 

«Hauge natur– og skjærgårdsbarnehage» 
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Hverdagsglimt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


