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VELKOMMEN 

Velkommen til Sorenskrivergården barnehage, en barnehage som ønsker glade, lekne og aktive 

barn.

  

 Vi ligger flott til i enden av Storgata i Elverum med Prestegårdsjordet som nærmeste nabo. Vi 

holder, som navnet sier, til i den gamle Sorenskrivergården i Elverum. Det er riktignok noen år 

siden gården huset Sorenskriveren, da huset de siste årene har vært brukt til mange forskjellige 

næringer. Sist var det Tunet kafe som holdt til i avdelingen Hvitveisen. 

Vi er en kommunal barnehage som åpnet for barnehagedrift 1. august 2009, og har brukt årene 

som har gått til å bli kjent med husene og uteområdet. En del forandringer har skjedd siden 

oppstart og i dag er vi en barnehage med 5 avdelinger: Blåveisen, Sukkertoppen, Gåsungen, 

Hestehoven og Hvitveisen. 

Vi håper du/dere vil trives som bruker av barnehagen vår, og vi vil gjøre vårt beste for å ta godt 

vare på barna. Dere som foresatte gir oss tillit ved å daglig levere deres barn til oss, og det har vi 

stor respekt for. Vi ønsker en god dialog med dere om barna, og er det noe dere lurer på er det bare å 

spørre enten pedagogiske ledere eller styrer som har sitt kontor i 2.etg i hovedbygget. 

Detaljerte planer og annen informasjon får dere fra hver enkelt avdeling. 

 

 

 

 

 

 

ADRESSE: 

Sorenskrivergården barnehage, Storgata 68, 2406 Elverum 

Vi treffes på tlf:  Enhetsleder Bente Korsbakken 97 74 77 21 

   Blåveisen 95 89 21 93 

   Sukkertoppen 95 43 54 72 

   Gåsungen 90 85 75 16 

   Hestehoven 97 40 26 85 

   Hvitveisen 46 88 86 78 



ÅPNINGSTIDER 

Sorenskrivergården barnehage er åpen fra 06.30-17.00 hele året,med følgende unntak onsdag før 

skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften og 5 planleggingsdager.  Se nye vedtekter for kommunale 

barnehager i Elverum vedtatt i kommunestyret 02.05.2018. Vedtektene finner dere på MYKID. 

 

SORENSKRIVERGÅRDENS  OVERORDNEDE  MÅL: 

 «Alle barna leker eller er i samspill med andre barn eller voksne. De voksne er tilgjengelige, 

tilstedeværende og engasjerte i barnas lek:» 

Vi ønsker å skape et inkluderende miljø der alle barn opplever fellesskap, trivsel, omsorg, trygghet 

og glede, i tillegg til vennskap og mestring gjennom deltakelse i lek og et lekende fellesskap. 

Barna skal få oppleve gleden over å være sammen med andre barn og voksne. 

Vår barnehage deltar fra og med høsten 2017 i  forsknings –og utviklingsprosjektet «kultur for 

læring». Dette er en felles satsing for god læring i Hedmark. Barn og unge i Hedmark skal vokse 

opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. 

Alle som er involvert i barns oppvekst og dannelse har det til felles at de ønsker å bidra til at det 

enkelte barn utvikler kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at det kan bidra i samfunnet på 

en selvstendig og ansvarsfull måte. Dersom alle parter arbeider sammen om å nå målene har vi 

kommet viktige skritt i riktig retning. En samordnet arbeidsform gjennom oppvekstforum i 

Hedmark skal bygge opp under dette. 

I tillegg til infoheftet  finner dere årsplanen (ferdig i løpet av august 2018) og hver avdeling sine 

periodeplaner/månedsplaner som også legges ut på Mykid. Andre styringsverktøy som ligger til 

grunn for vårt arbeid i barnehagen og utarbeiding av planer og hverdagen er: 

 Barnehageloven 

 Barnehagelovens forskrifter i form av Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

 

 

INFORMASJON OM ÅRSPLAN I ELVERUMSBARNEHAGENE 
 

Alle barnehager i Norge forholder seg, og arbeider etter en rammeplan. Årsplaner i hver enkelt 

barnehage knyttes opp mot denne.I Mai 2017 kom den nye «Rammeplanen for barnehager, 

innhold og oppgaver» ut. Kunnskapsdepartementet har hatt en lang prosess med 

høringskonferanser og høringsuttalelser der over 600 svar kom inn. Pga dette arbeidet blir vår 

nye mal på årsplan i Elverumsbarnehagene implementert  høsten 2018. 

Mer detaljerte og kortvarige planer legges ut på Mykid, på tavler og andre infokanaler. Årsplanen 

blir dermed mer overordnet og «åpen». Den finner dere på MYKID 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-

barnehagen-bokmal2017.pdf 
 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf


FORELDRESAMARBEID 

Foreldre er eksperter på egne barn, og vi som jobber med barna deres vil ha bruk for mest mulig 

kunnskap om deres barn så vi ser på samarbeidet med dere som en viktig del av vår jobb. For oss er 

samarbeid med dere foreldre det viktigste samarbeidet vi har for å gi hvert enkelt barn et godt 

barnehagetilbud. Foreldre og barn har ulike behov, ønsker og forutsetninger. Vi ønsker å møte alle 

der de er. Felles mål for alle er å gi barna så gode oppvekstmuligheter som mulig. 

Den daglige kontakten ved henting/levering er svært viktig. Her utveksles viktig informasjon i 

forhold til barnets utvikling og trivsel. 

Foreldrene er alltid velkomne til å delta i barnehagens daglige liv. Vi ønsker å bli kjent med dere 

foreldre og gi dere muligheten til å bli kjent med personalet slik at vi får et godt samarbeid til 

barnets beste.  

Vi tilbyr oppstartsamtale rett etter barnehagestart og inntil 2 foreldresamtaler i året, men skulle 

dere av ulike behov ønske flere må dere si ifra. 

Fra våren 2018 gir vi foreldre tilbud om overgangssamtale før overgang til ny avdeling. I tillegg 

er det utviklet nye rutiner  i forbindelse med tilvenningssamtaler for nye barn. 

Trygge foreldre er viktig for barnets trivsel. Husk at dere må aldri være redde for å spørre oss eller 

si ifra om det er noe dere vil. 

 

Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg (nedfelt i lov om barnehager, § 4). 

Samarbeidsutvalget (SU) skal sikre samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem. I lovteksten 

står det videre at SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det skal 

ha en sammensetning av både foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er 

likt representert. SU skal ta opp aktuelle saker som er av viktighet for barnehagens innhold og 

virksomhet. Se Mykid 

Representanter fra hver avdeling (1 representant og 1 vara pr. avdeling) velges på foreldremøtet til 

høsten. 

Etter hvert vil dere finne oversikt over representantene i SU på hver avdeling. Det vil også bli lagt 

ut referat fra møtene på Mykid slik at alle kan følge med på hva som tas opp og drøftes. 

I tillegg er det hengt opp små røde postkasser i hver garderobe hvor forslag, tanker eller meninger 

kan legges. 

Foreldremedvirkning: Barnehagelovens § 4 regulerer foreldrenes rett til medvirkning. 

Samarbeidsutvalget er da ofte de som ivaretar foreldremedvirkningen 

 

 



BARNEHAGENS SAMARBEIDSPARTNERE: 

 Høgskolen i Innlandet 

 ELVIS 

 Barnevernstjenesten 

 Helsestasjonen 

 PPT, HAB-tjenesten, BUP, spesialpedagoger 

 Skoler i forbindelse med overgangen barnehage-skole 

 Barnehagefaglig leder 

 Utviklingsleder barnehage 

 Andre kommunale virksomheter 

 

PARTNERBARNEHAGE 

Sorenskrivergården barnehage fikk fast partneravtale med Høgskolen i Hedmark våren 2013. De 

heter nå Høgskolein i innlandet. Dette er en 4-årig avtale hvor vi forplikter oss til å ta imot 

barnehagelærerstudenter i ulike praksisperioder i året. Studentene har ulike oppgaver ut fra 

hvilket år i utdanningsløpet de er. Dette er en fin ressurs for oss, og vi får via dette samarbeidet 

tilført vår barnehage mye ny og spennende læring. Vi har også en unik mulighet til å holde oss 

faglig oppdatert innen vårt fagfelt, og få innsikt i det nyeste innen faget og forskning. Dette 

medfører oppfølging og kursing av praksislærere og styrer på nyttige temaer et par ganger årlig. 

Vi har fra 2017 fornyet denne avtalen med ytterligere 4 år. 

SAMARBEID MED ELVIS 

Høsten 2012 skrev Sorenskrivergården under en samarbeidsavtale med Elverum videregående 

skole som formaliserte samarbeidet mellom oss. Dette innebærer at vi stiller vår barnehage til 

disposisjon for eleverblant annet ved barne- og ungdomsarbeider-fagets linje. De kommer med 

ulike prosjekter som skal gjennomføres i barnehage. Dere vil møte flere elever i løpet av 

barnehageåret. 

 

FERIE 

I følge kommunens vedtekter skal barnet avvikle 4 ukers ferie, hvorav 3 sammenhengende i løpet 

av sommeren. Skal det avvikles ferie ellers i løpet av året, gis det beskjed til avdelingen. Barn som 

skal slutte i kommunale barnehager må ta ut ferien sin før 1.august dette året. 

Til jul, påske og sommerferien vil det bli sendt ut en behovsundersøkelse hvor foreldrene må 

markere om, og evt. når, de vil benytte plassen. Dette for at vi skal få planlagt ferie og avspasering 

for personalet i tider hvor vi erfaringsmessig vet at det er færre barn. Ved ferieavvikling som jul, 

påske og sommerferie (fra ca uke 27-31) vil vi slå sammen begge husene og være sammen, dvs. 

en småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling. Dette for å få mest mulig av de ansatte ut i ferie 

og avspasering i perioder vi vet det er mange barn som har fri.  



Det er viktig å gi beskjed om fravær i ferien for å slippe at vi går for mye folk, da dette er til det 

beste for barna at personalet får tatt ut mest mulig fri når det er mindre barn. Hvis ikke må 

personalet gjennomføre ferie og annen fri hele året og vi vil bli færre på jobb. 

Da ferieloven sier at ansatte skal ha beskjed om ferie i ett bestemt antall dager før ferien skal 

starte, må vi be om at alle leverer sommerferielappen innen fristen som pleier å være i slutten av 

april hvert år. 

Kommunestyret vedtok våren 2018 nye vedtekter for de 

kommunale barnehagene i Elverum. Forandringene 

innebærer blant annet at barnehagen er stengt jul- og 

nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag. Vedtektene 

finner dere også på Mykid i tillegg til på Elverum 

kommune sin hjemmeside. 

 

FRAVÆR 

Vi setter pris på å få beskjed når barnet har fri en dag, eller hvis barnet er sykt. 

Ca klokken 10.00 starter de fleste fellesaktiviteter eller vi drar ut på tur; planlagt eller på sparket. 

Har dere tenkt å komme senere, så ta da kontakt med oss. En SMS ved fravær/ fri, eller beskjed i 

Mykid, holder. Kort beskrivelse av Mykid kommer lengre ned. 

 

MÅLTIDER 

Barn som ønsker å spise frokost i barnehagen, må ha med matpakke til frokost. Barnehagen 

serverer drikke til frokosten og også til lunsj i form av vann og melk. 

En dag i uken serveres havregrøt til frokost, og da trenger ikke barna ha med matpakke.  Grøt 

serveres fra uke 36 2018 til og med uke 26 2019, men ikke i jula og påsken. 

• Blåveisen og Sukkertoppen serverer havregrøt på torsdager  

• Gåsungen serverer havregrøt på tirsdager 

• Hestehoven serverer havregrøt på torsdager 

• Hvitveisen serverer havregrøt på fredager      

   

  

 



Barnehagen serverer lunsj og, som tidligere nevnt, melk og vann til måltidene. To dager hver uke 

har avdelingene et varmt måltid, og ett av måltidene skal være fisk. Dagene varierer fra avdeling 

til avdeling, og dette vil dere få informasjon om etter hvert.  

Daglig lunsj i barnehagen består av brød og forskjellig pålegg. Dette kan være 

leverpostei/kyllingpostei, prim, smøreost, makrell i tomat, hvitost, brunost, fiskepudding, agurk, 

paprika, tomater og av og til syltetøy og ulike pølser. Til brødmåltidet skal det være tilbud om 

misnt ett fiskepålegg, og alltid frukt eller grønt. 

 

De varme måltidene består av ulike fiskeretter som fiskegrateng/fiskegryte/skattekiste av laks, 

sei eller torsk. Det kan også være kyllingretter, ulike supper,  skinkegrateng,  pizza og ulike 

pasta- og spagettiretter. Tilbehøret vil variere, og kan være potetmos, ris, ulike poteter, grønnsaker 

og salat. I tillegg kommer vi til å bake rundstykker, innbakte horn og diverse gjærdeig. 

 

Fint om dere tidlig gir beskjed om matallergier og andre ting vi bør ta hensyn til rundt måltidene 

 

FRUKT 

Barnehagen serverer frukt i 14-15-tiden. Dette varierer også fra avdeling til avdeling. Vi har 

erfaringer med at det er ulike behov i forhold til dette måltidet. Vi serverer ca ½ frukt til hvert barn 

og dersom barnet trenger noe mer kan det være lurt å ta med noe ekstra. Dette har i så fall barnet 

med selv og spiser det i tillegg til frukten som serveres av barnehagen. Det kan være yoghurt, 

smoothie eller matpakke med for eksempel knekkebrød eller brødskive. Vann blir servert til 

fruktmåltidet. 

En dag hver uke byttes frukt ut med smoothie.  

Frukt som blir servert i barnehagen kan være epler, pærer, appelsiner, druer, bananer og evt. melon 

på sommeren. 

.  

 



PORTENE 

Det er ønskelig at alle lukker og låser porten etter seg. Dette gjelder både på morgenen og på 

ettermiddagen, da det er stor trafikk utenfor. Mange barn er ute, og løper videre om ikke porten er 

stengt.  Det er to porter i barnehagen, og begge må være lukket. 

Det er viktig at dere ikke lar andre barn som er hentet, gå ut av porten uten at foreldre går i følge 

med dem. 

 

LEVERING 

Det er viktig at avlevering av barnet på morgenen blir så positiv som mulig både for barn og 

foreldre, derfor vil vi alltid forsøke å møte hvert enkelt i garderoben (unntatt Blåveisen, da 

avdelingen ligger et stykke unna garderoben). Det hender imidlertid at vi voksne er opptatt med 

andre nødvendige gjøremål, og da ber vi dere følge barnet inn på avdelingen eller evt. kjøkkenet. 

Under frokostavviklingen fra kl 08.00/08.15 til ca 9.00 kan det enkelte ganger være vanskelig å 

møte i garderoben, og vi ber dere da om å følge barnet inn. 

HENTING 

Det er fint hvis vi sammen kan finne en god måte å avslutte barnets lek på når det blir hentet. 

Sammen kan vi også oppmuntre barnet til å rydde noen leker før det går hjem. 

Hvis andre enn barnets foresatte skal hente barnet vil barnehagen ha beskjed om dette.  

Gi alltid beskjed til en ansatt i barnehagen om at du 

har hentet. Om du ikke ser ansatte som jobber på ditt 

barns avdeling, så gi beskjed til en annen ansatt. 

 

 

 

 

BILDER OG DAGEN I DAG 

Barnehagen tar en del bilder av barna når de er på tur, i hverdagsaktiviteter og ved andre spesielle 

hendelser. Dette gjør vi for å kunne dokumentere hvor fint vi har det i barnehagen. Bilder og 

dagen i dag blir lagt ut på Mykid. Der kan foreldrene selv laste opp bilder av sitt barn til egen PC, 

bildene blir slettet i slutten av hvert barnehageår, dvs. før inngangen av august. Dagen i dag er et 

lite sammendrag av hvordan dagen i barnehagen har vært. 

 



MYKID 

Mykid er en foreldreportal der dere kan finne en hel masse informasjon om barnehagen og 

avdelingen til barnet deres. I Mykid registreres oppmøte, fravær og informasjon om barnet. Her 

legges det også ut månedsplaner, månedsbrev, dagen i dag og bilder. Ved oppstart vil dere få 

tilgang til en egen konto der det som er relevant for dere og deres barn dukker opp. 

 

KLESSKIFT 

I vår barnehage er vi ute uansett vær, såfremt det ikke er for kaldt, vått eller andre forhold som 

gjør det uansvarlig å være ute. Dette krever at barna har rikelig med klesskift og egnet skotøy i 

barnehagen. Det er viktig med klær som er tilpasset årstiden, og at de i overgangsperioder har litt 

variert tøy med seg. Regntøy og støvler bør alltid være på plass i barnehagen. Det bør i tillegg 

alltid være minst to ekstra skift i tilfelle barnet søler eller har andre uhell. 

HUSK Å NAVNE ALT! 

 
 
 

 

BURSDAGSFEIRING 

 Barn synes det er stor stas å få feire bursdagen sin i barnehagen. Hvert enkelt barns fødselsdag 

feires avdelingsvis.  Dagen markeres med flagg ved døra, og bilde av bursdagsbarnet. Det lages 

krone sammen med barnet, og det holdes ulike bursdagssamlinger på avdelingene. Barnet har selv 

med det dere og barnet ønsker at avdelingen skal få servert på bursdagen. Dette kan være frukt, 

bær, is, gele, kake osV. Bursdagene feires i etterkant av lunsj på alle avdelingene unntatt 

hvitveisen, som feirer i formindelse med fruktmåltidet. 

Invitasjoner til barnas fødselsdager oppfordrer vi til at dere ordner privat av hensyn til de barna 

som evt. ikke blir invitert. Bes imidlertid alle i gruppa, jentene/gutta kan invitasjonene deles ut i 

barnehagen. Vi kan være behjelpelige med navn og adresselister 

 

. 

 



BIBLIOTEK 

Vi i Sorenskrivergården barnehage er så heldige at vi har vårt eget bibliotek i 2.etg på 

gamlebygget. Vi har lenge samlet bøker, og har nå fått en forholdvis god samling med bøker. 

Bøkene på biblioteket skal som hovedregel kun benyttes der, og bøker til avdelingene lånes på 

biblioteket i Leiret. På biblioteket vil vi ta med oss små grupper av barn for å lese i bøker, eller ha en 

stille og rolig stund sammen med noen voksne og barn. Barna skal få finne de bøkene de selv 

ønsker, og se i dem som de vil. Vi håper at dette vil stimulere til økt lesing som igjen vil føre til 

økt språklig utvikling og forståelse for barna i vår barnehage. 

 

JUL I SORENSKRIVERGÅRDEN 

I desember ønsker vi å markere at vi holder til på en gammel gård. På gårdene i gamle dager var 

det mye som måtte gjøres innomhus før julen kunne ringes inn. Noe av dette ønsker vi å 

markere. Vi vil ha «husvask» hvor barna er med å vasker litt rundt omkring i kriker og kroker, og 

får inn den gode lukten. Det skal være litt småtravelt før jul men vi rekker å bake småkaker som 

serinakaker, pepperkaker og andre julekaker. Vi kommer til å lete etter nissen, ha grøtfest og 

avslutte med julebord hvor vi spiser opp all den gode maten vi har forberedt i løpet av desember. 

Dette er en måned vi koser oss masse selv om vi har litt av hvert å drive med. Alt skal foregå i små 

mengder og på barnas premisser.  

Vi vil også dra på besøk til kirka hvor vi er med på adventsstund. Dette er en fin tradisjon for 

barnehagebarn i Elverum, og en koselig og rolig stund i kirka. 

   

I forbindelse med Luciafeiring 13.desember vil det bli Lucia-opptog med skolestarterne og 

servering av lussekatter. 

              

 

 



 

JULEGRANTENNING 

Julegrantenning er blitt en tradisjon i Sorenskrivergården. Dette er en hyggelig sammenkomst 

hvor barn, foreldre og besteforeldre (eller andre som har lyst til å være med) møtes for å være med 

på å tenne julegrana vår. Det er underholdning av barna, julesanger og servering av gløgg og 

pepperkaker. 

Hver morgen i desember møtes vi av det store flotte lysende treet som ønsker oss velkommen til 

barnehagen. Julegrantenninga i 2018 arrangeres av FAU. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIKTIGE DATOER I 2018/2019: 

1.august 2018     Nytt barnehageår 

16. og 17august 2018  Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

6.september 2018 Barnehagen inviterer til høstfest for barn, søsken, foreldre, 

besteforeldre og andre venner. 

18.september 2018 Høstaktivitetsdag for barn og ansatte i barnehagen 

26. oktober 2018 Internasjonal fest for barn og ansatte. Avslutning på 

internasjonal måned. 

27.november 2018 Samarbeidsutvalget inviterer til julegrantenning for barn, 

søsken, foreldre, besteforeldre og andre venner. Det vil bli 

servering av pepperkaker og gløgg. Og selvfølgelig gang 

rundt juletreet. 

30. november 2018                   Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. 

13. desember 2018 Barn, søsken, foreldre og besteforeldre  inviteres til 

Luciafeiring i barnehagen. Det vil bli Lucia-opptog og 

servering av lussekatter 

18. desember 2018  Barnehagen inviterer foreldre, søsken og besteforeldre til å 

være med på å lete etter nissen. Etterpå blir grøtfest for barn 

og personale. 

19. desember 2018  Julebord for barn og ansatte i barnehagen. 

24. desmber 2018  Juleaften. Barnehagen er stengt 

31. desember 2018  Nyttårsaften. Barnehagen er stengt 

30. januar 2019  Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

15. februar 2019  Karneval for barn og ansatte i barnehagen 

27. februar 2019  Vinteraktivitetsdag for barn og ansatte i barenahgen 

7. Mars 2019   Mart’n i barnehagen for barn og ansatte 

17.april 2019   Onsdag før skjærtorsdag. Barnehagen er stengt 

18.- 22. april 2019  Påske. Barnehagen er stengt 

1. mai 2019   Offentlig høytidsdag. Barnehagen er stengt 

16.mai 2019                             Barn og ansatte feirer 17. mai på forskudd 

17. mai 2019   Grunnlovsdag. Barnehagen er stengt 

30. mai 2019   Kristi himmelfartsdag. Barnehagen er stengt 

. 



31. mai 2019   Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

10. juni 2019   2. pinsedag. Barnehagen er stengt 

12 .juni 2019   Sommeraktivitetsdag for barn og ansatte i barnehagen 

Juni 2019 Samarbeidsutvalget inviterer barn, søsken, foreldre, 

besteforeldre og venner til sommeravslutning 

 

 

DAGSRYTMEN I BARNEHAGEN: 

 

06.30   BARNEHAGEN ÅPNER 

   LEK 

08.00/08.15  FROKOST 

   LEK 

10.00   AKTIVITETER/TURER/SAMLING/LEK 

11.00/11.30  LUNSJ 

   SOVING/HVILING/LEK 

14.00/14.30  FRUKTMÅLTID 

   LEK 

   RYDDING 

17.00   BARNEHAGEN STENGER 

 



VELKOMMEN TIL OSS ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


