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Rosa base: 1-2 åringar 

Grøn base: 1-2 åringar 

Blå base: 2-5 åringar 

Oransje base: 2-5 åringar 

Turkis base: 2- 5 åringar 

 

Informasjon 

Informasjon frå barnehagen skjer gjennom 

Visma barnehage, som mail og/eller sms til 

foreldre. 

Barnehagen har si eiga facebook-side som 

berre føresette for borna i barnehagen har 

tilgang til. 

Barnehagen har si eiga heimeside under 

www.luster.kommune.no  

Barnehagen jobbar i periodar på to veker. 

Foreldre får tovekersplan med oversikt over 

kva mål ein jobbar mot i den perioden og kva 

aktivitetar ein legg opp til. Slik vil me evaluere 

og lage nye planar kontinuerleg. 

Periodeplanane og månadsbrev er òg ein del 

av årsplanen. Her ser ein progresjonsdelen av 

arbeidet vårt, og kva område innan 

rammeplanen ein skal innom, og i 

månadsbreva blir dette evaluert. Gjennom 

måla sikrar me utvikling innan dei ulike 

satsingsområda våre. 

Telefonnummer: 

Kontor: 57 68 57 86 Anne Merethe 

Kontor: 57 68 57 80 Elin 

Rosa: 57 68 57 81 

Grøn: 57 68 57 82 

Blå: 57 68 57 83 

Oransje57 68 57 84 

Turkis: 57 68 57 85 

Du kan gjerne gje oss informasjon på mail: 

anne.merethe.kvalsoren@luster.kommune.no 

Den blir sjekka kvar morgon.  

Alle tilsette har mail-adr, men den blir ikkje 

alltid sjekka kvar morgon. 

 

http://www.luster.kommune.no/
mailto:anne.merethe.kvalsoren@luster.kommune.no


Samarbeidspartnarar: 

- Gaupne skule 

- Luster ungdomsskule 

- NAV Flyktningtenesta 

- Sogn Barnevern 

- Luster helsestasjon 

- Sogn PPT 

- Høgskulen på Vestlandet 

- Sogn Regionråd 

I HSP-møter møtest alle pedagogiske leiarar 

frå barnehagen, ein representant frå Sogn 

Barnevern, ein frå Luster helsestasjon og ein 

frå Sogn PPT og styrar for å diskutere faglege 

spørsmål/tema. Alle saker blir diskutert på 

faglege nivå, og alt er anonymt. 

I samband med overgang til skulen og ved 

nokre kulturøkter har barnehage og skule 

samarbeid. Barnehagen får besøk frå nokre av 

klassane; 1.klasse kjem tilbake ein dag og er 

saman med oss og 6.klasse er julenissar på 

nissefesten vår. 

Luster ungdomsskule har elevar på 

utplassering hjå oss gjennom faget «Innsats 

for andre». 

Sogn Regionråd har 7 regionale 

nettverksgrupper utifrå desse fagområda, der 

tilsette frå barnehagane i indre Sogn er 

representerte. Gaupne barnehage har 2 

tilsette i kvart nettverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årshjul: 

 Tema Mål 

Aug Innkøyring Tryggleik 

Sept Friluftsliv 
Kule krabater startar 
opp 

Eg opplev 
glede ved 
friluftsliv 
fleire gonger i 
veka 

Okt «Gaupne i verda» 
Forut-kafe 31.oktober 

Vår kultur og 
andre sine 
kulturar 

Nov «Gaupne i verda» Eg opplev at 
det fins 
mange ulike 
kulturar 

Des Advent og jul Juletradisjon 

Jan Vinter. Leseøkter Ekstra fokus 
på bøker.  

Feb Vinteraktivitetar Eg er aktiv om 
vinteren. 

Mars Påske Den norske 
påsketrad. 

April Prosjekt Me fordjupar 
oss i noko 

Mai Friluftsliv 
17.mai 

Me opplev 
turglede fleire 
gonger i veka 

Juni Sommar og sommarliv 
Besteforeldredag 
Id-markering 

Eg brukar 
sansane mine 
Eg opplev id-
markering 

Juli   



 


