Tradisjoner
Gjennom alle årene barnehagen har eksistert har vi hatt mange ulike aktiviteter og
arrangement, og flere av disse er blitt tradisjoner vi syns er viktige å videreføre.
Melan:
Bursdagsfeiring: Bursdag feires den dagen barnet fyller året såfremt barnet har barnehagedag
denne dagen, ellers feires det på forskudd.
På Melan har vi valgt å fokusere på at barnet skal ha et spesielt minne fra sin bursdagsfeiring i
barnehagen. Kaker og is vet vi at heimen står for i familiens feiring – da kan heller vi markere med noe
annet. Vi har en egen bursdagskiste som barna får se i denne dagen.
• Bursdagsbarnet er i fokus denne dagen. Ut fra barnets alder intervjuer vi det, tar bilder av det
gjennom barnehagedagen og skriver et referat fra dagen
• Bursdagsfeiringa skjer gruppevis (K, G, R, B, S)
• Barnet får krone med navn og alder og hjelper til med å pynte den med klistermerker
• Vi synger bursdagssang
• Barnet får et bursdagskort med dikt tilpasset alderen, komponert og dekorert av Toril
• Vi ”veier” barnet i forhold til hvor mange år det fyller eller "skyter opp raketter" (R/S/B)
• Barnet får velge et eventyr fra "Alle barns eventyr" (R/S/B) eller "Alle barns rim og regler" (G/R/S/B)
Trivselskveld: I forbindelse med oppstarten om høsten får to foreldre pr gruppe ansvar for å be inn
alle barn med foreldre/søsken (gruppevis) til trivselskveld ute på barnehagen / Knøtteskogen /
Kausmo. Dette med tanke på at alle kan bli litt bedre kjent med hverandre og se hvem som tilhører
barnegruppa. Alle tar med mat i form av nistepakke, samt drikke, så spiser vi kveldsmaten sammen.
Fint om foreldrene kan arrangere en trivselskveld til i løpet av året.
Høsttakkefest: Foreldre og søsken til G/R/S/B inviteres til ”høsttakkefest” på slutten av en
barnehagedag. Den kan arrangeres i Knøtteskogen eller på Kausmo – alt etter hva de ulike gruppene
bestemmer. For S og B på Kausmo i forbindelse med Kausmovækka. Vi serverer grønnsakssuppe og
det er litt underholdning ved barna.
Kausmovækka: Det er alltid høy trivselsfaktor på Kausmo, så hver høst og vår inntar Sprættertan og
Barskingan Kausmo en uke hver for å nyte lange dager i fjæra, skogen, rundt bålet og i gamma!
Vi ønsker å gi de største barna en opplevelse med å tilbringe ei hel uke UT MOT HAVET – på barnas
premisser og med GOD tid til å utforske, leke, oppleve… ja rett og slett kose seg!
Etter som barna hentes på Kausmo av foreldre får vi god tid til ulike aktiviteter for STORE unger – som
vil ha utfordringer med spikking, natursti, hinderløyper, fuglekikking, uteforming osv osv.
Desember: Alle barn lager julegaver m. m som gjemmes i barnas egne juleposer og tas med hjem til
jul Det bakes og smakes… Det leses og synges… Det koses og undres…
Adventskalender: Vi har en tradisjon som startet allerede i 1991 når det gjelder adventskalender.
Hver dag i desember kommer det små røde brev til barna i barnehagen, alle får ett hver i løpet av
adventstida. Brevet er fra ”Nordbergsnissen” som bor på Sætra ”vår” på Nordberghaugen sammen
med nissemor og alle nisseungene.
For ”Knøttisan” har vi en annen variant enn nissebrev. Her er det kort med julesang/dikt, som henges
opp til pynt i barnehagen, og som barna får hvert sitt av etter hvert.

Julekonsert: Barskingan inviterer, sammen med de eldste barna på Aker og Maritvold, til konsert på
SNK på en ettermiddag i slutten av november / begynnelsen av desember. Vi drar dit som publikum
med Sprættertan ca. kl. 15.00, og håper mange av dere foreldre også vil få med dere denne
stemningsfylte stunden. Barna må hentes på Stiklestad.
Luciafeiring: Her har vi feiret på ulike måter, men fra 2012 har vi kommet frem til at alle feirer Luc ia
her på huset, mens en av de eldste gruppene i tillegg evt. kan gå i Luciatog på en aldersheim e.l.
Barn på alle grupper tar med hvite skjorter eller lignende hvis de har.
Julegudstjeneste: Vi deltar i julegudstjeneste i Verdalsøra kapell med de fire eldste barnegruppeneBarsking, Sprættert, Ræser og noen Gromminger. Barn som har fri er velkommen sammen med en
voksen.
Nissefest: Både små og store på alle grupper kler seg som nisser, vi spiser nissegrøt og får kanskje
besøk? Når klokka blir ca. 13 legger vi nissehabitten av og går ut.
Barskingan og/eller Sprættertan feirer nissefesten hjemme hos Anne Berit L M. Vi drar fra barnehagen
09.30 og er tilbake ca. 13.00. Ræseran og/eller Sprættertan feirer på barnehagen.
For R/S/B gjelder det at barn som er fri er hjertelig velkommen til å delta fra 09.30-13.00 - trenger ikke
å ha med voksen.
Foreldrekaffe: For Grommingan og Knøttisan som ikke har juleavslutning på Bakketun, har vi heller
foreldrekaffe med gløgg og pepperkaker på slutten av dagen.
Juleavslutning på Bakketun: En av de siste dagene før jul følger vi opp tradisjonen om å ha ”god,
gammeldags” juleavslutning på Bakketun (ca. kl. 17.30 – 20.00). Vi er så heldige å få låne skolens
lokaler etter at elevene der har reist hjem på juleferie, en stemningsfull ramme på juleavslutningen –
som vil være for de tre eldste barnegruppene (Barskingan, Sprættertan og Ræseran). Det blir
underholdning fra scenen, bevertning, loddsalg/trekning av julelotteriet, nissebesøk og gang rundt
treet.
Alle barn kan invitere med seg foreldre, søsken og besteforeldre til denne førjulskvelden.
Karneval: En uke i løpet av februar arrangerer vi Mini k arnevalvæk k a der vi har fokus på utkledning,
ansiktsmaling og ablegøyer. Vi avslutter miniuka med en karnevalfest. På Ræseran, Sprættertan og
Barskingan kan de barna som har fri denne dagen komme og være sammen med os s på selve
karnevalet. For å oppnå at alle barn får stor boltreplass deler vi oss slik at vi har karneval både i
barnehagen og i Myhr -kjelleren. Både barn og personale møter utkledd, og det blir leiker, dans til
sambamusikk, skattejakt og leven.
Knøttisan og Grommingan har karnevalfest for de av barna som har barnehagedag denne dagen oppe
i sin egen etasje.
Skivækka: Vi arrangerer en liten uke med fokus på ski og vinteraktiviteter for de to største gruppene.
På slutten av uka er det skirenn med foreldre som tilskuere.
Påskesamling: Arrangeres av kirka og er ei samlingsstund om påskebudskapet på barnas nivå. Det
er Barskingan, Sprættertan, Ræseran og noen Gromminger som deltar på samlingen.
Besteforeldrekaffe: I løpet av våren inviterer Knøttisan besteforeldre på et uhøytidelig kaffebesøk i
barnehagen.
For de større barna inviteres besteforeldrene til Vømmølforestilling på Sætra.

17.mai: Vi går i det store barnetoget på Øra under vår egen fane. Noen av Barsking – foreldrene får
ansvar for fane, duskbærere m.m.
Vømmølvækka: Vømmølvækka er en tradisjon vi har hatt her på barnehagen siden 2003. Den er i
månedsskiftet mai - juni, men starter med sangøvelser på gruppene mye tidligere. Barskingan,
Sprættertan, Ræseran og Gromming deltar i ulik grad, mens Knøttisan får være med når de blir større.
På selve Vømmølvækka er noen på turer til Sætra hver dag. Her har vi ”Vømmølspel” som vi viser til
foreldre/besteforeldre, og barn fra andre barnehager etter at vi har øvd litt tidligere i uka. I løpet av
Vømmølvækka har vi også besøk av Johan Møkkerbakken - og da sitter latteren løst hos både barn
og voksne! Vi har også besøk av sau/lam denne uka og vi avslutter Vømmølvækka fredag med
foreldre-/besteforeldrekaffe og forestilling for de fremmøtte. Her er det frivillig betaling for kaffe/kaker.
Hva inntekten går til bestemmes for hvert år. Grommingan avslutter med foreldre-/besteforeldre
torsdag i Knøtteskogen.
Overnattingstur: Denne er en avslutningstur i regi av foreldrene for barna på Barskingan. Vi får låne
sommerhuset til familien til Anne Berit LM på Naustvollen (Sandvollan), som ligger idyllisk til ved
sjøen, og har mye spennende å by på. Turen legges opp med tanke på friluftsliv og overnatting ute i
det fri (telt). Neste dag kommer Sprættertan til Sandvollan på dagstur, mens Barskingan drar hjem til
barnehagen om morgenen.
Sommeravslutning: Et foreldrearrangement i begynnelsen av juni. Sted og innhold er opp til den
aktuelle foreldregruppa å bestemme.

Trones:
Bursdagsfeiring: Vi feirer med krone, farge-«raketter» og veiing. Barnet får velge seg farge på krona
som det er med å pynte selv. De får dekke på bordet sitt med servietter og litt pynt, og til to-maten får
barnet velge mellom smoothie eller fruktfat.
Trivselskveld: I forbindelse med oppstarten om høsten får to foreldre pr gruppe ansvar for å be inn
alle barn med foreldre/søsken (gruppevis) til trivselskveld ute på barnehagen/Bårdstu/Kausmo. Dette
med tanke på at alle kan bli litt bedre kjent med hverandre og se hvem som tilhører barnegruppa. Alle
tar med mat i form av nistepakke, samt drikke, så spiser vi kveldsmaten sammen. Fint om foreldrene
kan arrangere en trivselskveld til i løpet av året.
Kausmovækka: Det er alltid høy trivselsfaktor på Kausmo, så hver høst og vår inntar de to eldste
årskullene på Sjøstjernan Kausmo en uke hver sammen med Barskingan og Sprættertan fra Melan for
å nyte lange dager i fjæra, skogen, rundt bålet og i gamma!
Vi ønsker å gi de største barna en opplevelse med å tilbringe ei hel uke UT MOT HAVET – på barnas
premisser og med GOD tid til å utforske, leke, oppleve… ja rett og sett kose seg!
Etter som barna hentes på Kausmo av foreldre får vi god tid til ulike akt iviteter for STORE unger – som
vil ha utfordringer med spikking, natursti, hinderløyper, fuglekikking, uteforming osv osv. I løpet av uka
på høsten er det også høsttakkefest for foreldrene- da er det litt underholdning og det blir servert
grønnsakssuppe.
Desember: Vi prøver å ha en rolig desember, med fokus på kos og hygge. Vi har juleverksted der
barna får lage julegaver til foreldrene, julepynt og bake pepperkaker eller peppernøtter. Vi forteller om
juleevangeliet i samlingsstunda og vi snakker om forventninger rundt jula. Vi har også noen turer før
jul der vi ser etter nissespor, og som regel finner vi ei nisselue eller lignende som nissen har mistet.
Sjøstjernan er også i Verdalsøra kapell på julesamling.
Adventskalender: Tradisjonen vår for dette er nissebrev. Hver dag kommer det brev fra
Tronesnissen, og alle barn får et slikt brev i løpet av desember.

Luciafeiring: Vi inviterer foreldrene på gløgg, og Sjøstjernan går lucia-tog og synger noen sanger til
foreldrene. Utdeling/salg av lussekatter som barna har vært med på å bake.
Nissefest: Både barn og voksne kler seg i røde klær/pynter seg, har på nisseluer og spiser nissegrøt.
Kanskje kommer nissen på besøk?
Sydendag: Denne arrangerer vi i løpet av etterjulsvinteren. Vi «tar flyet» til syden. Har på
sommerklær og drikker eksotiske drikker (appelsinjuice med farge).
Karneval: Vi har karnevaldager hvor vi kler oss ut hver dag. Vi avslutter dagene med karnevalfest
hvor vi har pølsebod og «katta i sekken». De andre dagene er det karnevalaktiviteter av ulikt slag.
Påskesamling: Arrangeres av kirka og er ei samlingsstund om påskebudskapet på barnas nivå. Det
er Sjøstjernan som deltar på samlingen.
17.mai: Vi går i det store barnetoget på Øra under vår egen fane. Noen av skolestarter – foreldrene får
ansvar for fane, duskbærere m.m.

Sjørøverdager med besteforeldrekaffe: Vi har 1 uke i juni med sjørøverdager. Vi kler oss ut i
piratklær, har skattekart og leter etter skatten, og hver dag har vi forskjellige leker/aktiviteter. Vi
bruker å være mye ved småbåthavna. Vi har f.eks. hatt svampekasting, hinderløype, kaste på krok,
ansiktsmaling, sendt flaskepost etc. Den siste dagen har vi hatt besteforeldrekaffe med
underholdning og loddsalg. Veldig populært for både barna og besteforeldrene. 
Vømmøl: i månedsskifte mai/juni arrangerer vi vømmøldager. Da kler vi oss i vømmølklær og synger
vømmølsanger. Vi avslutter dagene med foreldrekaffe med vømmølunderhodning ved barna
Avslutningstur for skolestartere: Mot slutten av barnehageåret arrangerer vi en annerledes tur hvor
bare skolestarterne deltar. Hva vi gjør bestemmes fra år til år. Foreldre er hjertelig velkommen til å
være med på denne turen sammen med oss.
Sommeravslutning: Et arrangement i regi av foreldrene, alle har med litt mat som settes frem på
langbord.

