
Utskrift:
Det kan hende at skriveren ikke 
skriver ut på samme måtdin e 
som våre skrivere, så du bør 
prøve et par testutskrifter. Hvis 
det ikke ser helt bra ut, kan du 
eksperimentere med 
innstillingen Tilpass til 
papirstørrelse. Den finner du i 
dialogboksen Skriv ut – bare klikk 
Helsidelysbilder for å komme til 
den.

Og la du merke til at vi laget 
brettemerker for deg? De er 
veldig diskrete, men hvis du ikke 
vil at de skal vises på brosjyren, 
kan du klikke Vis, Lysbildemal for 
å slette dem før du skriver ut.

Tilpasse innholdet:
Plassholderne i denne brosjyren 
er formatert for deg. Hvis du vil 
legge til eller fjerne punkt fra 
teksten, klikker du 
Punkt-knappen i kategorien 
Hjem.

Hvis du trenger flere 
plassholdere for titler, undertitler 
eller tekst, lager du bare en kopi 
av det du trenger, og drar det dit 
du vil ha det. PowerPoints 
smarte hjelpelinjer hjelper deg 
med å justere det etter alt det 
andre.

Vil du bruke dine egne bilder i 
stedet for våre? Ikke noe 
problem! Bare klikk et bilde, 
trykk DELETE-tasten og klikk 
ikonet for å legge til ditt bilde.

Hvis du erstatter et bilde ditt 
eget, og det ikke passer hemed lt 
på den avsatte plassen, kan du 
raskt beskjære det slik at det 
passer. Bare merk bildet og klikk 
Beskjær i gruppen Størrelse i 
kategorien Format for 
bildeverktøy.

Nypvang 
åpen 

barnehage

Velkommen til oss!

Nypvang barnehage, 
Kammen 75, 7083 Leinstrand

Gratis parkering. 
Barnevognparkering utenfor.

 

 

Barnehagelærer Ingvild Furnes 
Lauvås, leder musikksamlingene 
og tilrettelegger det 
pedagogiske arbeidet. Ingvild er 
utdannet barnehagelærer, med 
videreutdanning i 
spesialpedagogikk.  Arbeider på 
Nypvang barnehage. 

MANDAGER
kl. 09.00-15.00
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Dagsplan

Gjennom daglige musikksamlinger 
ønsker vi å skape en 
felleskapsopplevelse, gi 
språkstimulering, øke den kroppslige 
bevisstheten og gi glede og 
begeistring!

Hovedsakelig for barn fra 6 mnd til 2 
år. Foreldre er med å tilpasse 
stemmebruk og bevegelser etter sitt 
barns utviklingsnivå og komfortsone. 

Varighet ca. 20 min. Vi synger kjente 
og mindre kjente sanger og regler. 
Noen av sangene oppfordrer til 
bevegelser, rytmeinstrument og dans, 
mens andre er til for å lytte og hvile.

Greit å vite

Facebook
 

• Kl. 09.00 Lek, prat og kaffetår

• Kl. 10.30 Musikksamling 

• Kl. 11.00 Spiser vi matpakkelunsj 
sammen

• Kl. 12.00 Felles rydding

• Rundt 12.30 Går vi ut og leker 
oss på barnehagens uteområde

• Kl. 15.00 Barnehagen stenger 

 

Hold deg oppdatert om 
åpningstider, planer og 
arrangement via vår facebookside: 

Nypvang åpen barnehage 
Ved eventuelt sykdom må vi 
holde stengt, dette legges ut 
på facebook.

• Den voksne som følger barnet har 
hovedansvar for sitt barn og er 
med på aktiviteter og rydding 
sammen med barnet. 

• Kom når det passer innenfor 
åpningstiden!

 


