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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler:  

Dato:   

Saksmappe:  16/20 

 
 

 

Godkjenning av protokoll  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/16 Oppvekst og omsorgsutvalget 16.02.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet i Oppvekst- og omsorgsutvalget 01.12.15 godkjennes.



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler:  

Dato:   

Saksmappe:  16/20 

 
 

 

Referater  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/16 Oppvekst og omsorgsutvalget 16.02.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Referater på vedlagte liste tas til etterretning. 
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REFERERES FRA 
DOKUMENTJOURNAL 

 

Dato: -     Utvalg: OO Oppvekst og omsorgsutvalget 

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 
 Innhold 

 

 

15/591-1 02.11.2015 RÅD/STAB/RAGOLS 146 

4780/15 Øymark barnehage 
Årsplan for Øymark barnehage 2015-2016  

 

 

15/591-2 26.01.2016 RÅD/STAB/RAGOLS 146 

268/16 Grimsby barnehage 
Årsplan for Grimsby barnehage 2016  

 

 

15/591-3 26.01.2016 RÅD/STAB/RAGOLS 146 

269/16 Annen Etasje barnehage 
Årsplan for Annen Etasje barnehage 2015/2016  

 

 

15/591-4 26.01.2016 RÅD/STAB/RAGOLS 146 

270/16 Tussilago barnehage 
Årsplan for Tussilago barnehage 2016  

 

 

13/85-17-19 13.01.2016 RÅD/RÅD/VIDØST U63 

113/16 Securitas AS 
Rapport etter utførte skjenkekontroll  

 

 

13/196-27 13.01.2016 RÅD/STAB/KJEFOS H31 &31 

115/16 Marker bo- og servicesenter 
Liggedøgnstatistikk for nov - des 2015 og jan 2016  

 

 

16/81-1 09.02.2016 RÅD/GB/TOVWAN 033 A10 

504/16 Grimsby barnehage 
Reglement for SU i Grimsby barnehage  

 

 

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  F40 

Saksbehandler: Bjørg Olsson 

Dato:  08.02.2016 

Saksmappe:  15/32 

 
 

 

Prioritering av søknader om barnefattigdomsmidler  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/16 Oppvekst og omsorgsutvalget 16.02.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marker kommune prioriterer søknader om barnefattigdomsmidler til Bufdir med 

Opplevelseskortet Marker som nr. 1 og Deltakelse for alle i Speideren som nr 2. 

 

 

 

Bakgrunn: 
Staten ved Bufdir, barne- ungdoms og familiedirektoratet, har utlyst midler til 

barnefattigdomstiltak. Det har vært lyst ut på Marker kommunes hjemmeside, og Speideren 

har søkt om tiltak “Deltagelse for alle i Speideren” med kr 21.000.- og Marker kommune har 

søkt om tiltak “Opplevelseskortet Marker” med kr 90.000.-. Begge søknadene vil ha som mål 

at barn og unge, og deres familier kan delta i lag og foreninger og kulturaktiviteter, uavhengig 

av familiens inntekt. Se vedlagte søknader. 

Marker kommune skal begrunne og prioritere søknadene som er innkommet administrativt og 

politisk, og sende de til Bufdir, som fatter vedtak og innvilger. 

 

Vurdering: 
Opplevelseskortet Marker vil kunne favne også deltagelse og kontingent til Speideren, og ut 

fra fjorårets erfaring, hvor Speideren ikke ble innvilget til samme formål, bare UKH med 

ferietiltak for alle, prioriteres Marker kommune med Opplevelseskort Marker som nr 1 og 

Speiderens Deltagelse for alle som nr 2. 

Opplevelseskortet vil kunne nå målgruppen innom barnefattigdomsbegrepet, gjennom et 

tverretatlig samarbeid og vil kunne dekke de fleste behov og deltagelse i forskjellige lag, 

foreninger og aktiviteter i kommunen. Aldersgruppen kan være fra 0-19.  

 

Konklusjon: 
Marker kommune prioriterer søknader om barnefattigdomsmidler til Bufdir med 

Opplevelseskortet Marker som nr 1 og Deltagelse for alle i Speideren som nr 2. 

 

 

Vedlegg: 
Søknader fra Marker kommune og Speideren.



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:   

Saksbehandler: Mona Søbyskogen 

Dato:  09.02.2016 

Saksmappe:  16/52 

 
 

 

Utviklingsplan Marker skole 16-19  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/16 Oppvekst og omsorgsutvalget 16.02.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling til kommunestyret: 
Skolens utkast til utviklingsplan for perioden 2016-2019 gis tilslutning og vedtas. Politisk 

skoleeier stiller seg bak satsningsområdene. Utviklingsarbeidet knyttes til deltakelse i 

skolebasert kompetanseheving i Udirs pulje 7 av satsningsområdet Vurdering for læring, og 

KVALIØS-skoleeiernettverkets samarbeid med Høgskolen i Hedmark.   

 

 

 

Sammendrag: 
På bakgrunn av utviklingsarbeidet som ble startet i samarbeid med KS-konsulent i 2013, har 

Marker skoles ledergruppe jobbet med utviklingen av en lærende organisasjon. Parallelt med 

denne prosessen har skolen deltatt i ungdomsskolesatsningen, Motivasjon, Mestring og 

Muligheter (2013-2015). Dette arbeidet følges nå opp med en ny plan for utvikling for 

perioden 2016-2019.  

 
Overordnede verdier: Læring, trygghet og trivsel.  

 

Disse verdiene danner grunnlaget for skolens omforente elev- og læringssyn. Dette skal 

ivaretas med satsningsområdene: 

 

«Ledelse som sikrer læring, trygghet og trivsel» 

«Pedagogisk praksis som sikrer læring, trygghet og trivsel» 

 

Planen beskriver kort kvalitetskriterier, kjennetegn og dokumentasjon for å ivareta 

satsningsområdene. Videre henviser planen til nasjonale styringsdokumenter som gir skolen 

retningslinjer for pedagogisk praksis. 

 

Bakgrunn: 
Hovedområdene i utviklingsplanen er definert på bakgrunn av resultater fra medarbeider-

undersøkelsen, elevundersøkelsen og resultater på eksamen og nasjonale prøver 2014 og 

2015. Skolen har bevisst holdt satsningsområdene så like de det har vært arbeidet med siden 

2013, for å skape kontinuitet og sammenheng i den skolebaserte kompetanseutviklingen.  

 

Tiltakene i utviklingsplanens hovedområder «Ledelse» og «Pedagogisk praksis» knyttes til 

konkrete prosjekter. Marker kommunes v/ virksomhetsleder, skolefaglig rådgiver og rådmann 

har søkt om deltakelse i Udirs skolebaserte kompetansehevingsløp Vurdering for læring (pulje 

7). Administrativ og politisk skoleeier vil delta i Indre Østfoldsamarbeid, KVALIØS med 

Høgskolen i Hedmark (se vedlagt orientering).  
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Vurdering: 
Pedagogisk ledelse for å sikre en lærende organisasjon er en viktig målsetning for 

ledergruppen på Marker skole. Vi jobber mye med læringssløyfer, sammenhengen mellom det 

som skjer i klasserommet og det overordnede utviklingsarbeidet.  

 

Pedagogisk praksis skal sikre at opplæringen er systematisk og i tråd med læreplanverket. Det 

settes fokus på et helhetlig arbeid med læringsmiljø, tett koblet opp mot skolens sosiale 

læreplan. Utviklingstid skal prioriteres til refleksjon rundt og observasjon av pedagogisk 

praksis. Fokus på grunnleggende ferdigheter videreføres, og engelsk tas med på bakgrunn av 

resultatene på nasjonale prøver.  

 

Vi har jobbet mye med å forankre satsningsområdene i personalet. Kjennetegnene og 

dokumentasjonen er kommet frem gjennom arbeidet med resultater. I disse prosessene har 

elevrådet og FAU/SU vært involvert, og utkastet til planen er presentert i SU.  

 

 

Konklusjon: 
Marker skoles utviklingsplan vedtas.  

 

 

 

Vedlegg: Marker skoles utviklingsplan 2016-2019 

 

Marker kommunes søknad om deltakelse i Udirs pulje 7, Vurdering for læring 

 

Orientering om prosjekt for utvikling av kvalitet i Indre Østfoldskolen 

(KVALIØS). Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rømskog, Skiptvet, 

Spydeberg, Trøgstad og Rakkestad kommuner. 
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SAMARBEIDSUTVALGET VED GRIMSBY BARNEHAGE 


 


1.0 Utdrag fra Lov om barnehager 


 § 4 (…) Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 


 samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i 


 barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter 


 eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 


 Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 


 samarbeidsutvalget. 


 


2.0 Sammensetning av samarbeidsutvalget (SU) følger av Lov om barnehager (se 


 ovenfor). Dette betyr at personalet, foreldrerådet og kommunen selv bestemmer hvem 


 som er deres representanter i SU. 


 


 Grimsby barnehage: 


Det skal være en foreldre fra hver avdeling og en ansatt fra hver avdeling. I tillegg er 


det en representant fra eiere. Vara blir også innkalt.  


 


 SU konstituerer seg selv/FAU leder er leder.  


 


 Barnehagens styrer er sekretær og har talerett. 


 


2.1 Styrer er ansvarlig for å foreberede saker og lage saksliste i samarbeid med leder. 


 Styrer har også ansvar for det praktiske arbeidet med hensyn til møteinnkalling, 


 møtererferat og oppfølging av vedtak.  


 


3.0 SU er barnehagens øverste samarbeidsorgan der alle viktige parter ved Grimsby


 barnehage er representert. SU har rett til å uttale seg ved saker som gjelder 


 barnehagen. 


 


3.1 SU fastsetter årsplan for barnehagen, jfr Lov om barnehager § 2. Dette med bakgrunn i 


 at aktivitetene i barnehagen skal skje i samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal 


 gi barn individuell og gruppevis omsorg og oppdragelse i nært samarbeid og forståelse 


 med barnas hjem. Intensjonen med foreldreråd (alle foreldrene) og samarbeidsutvalg 


 er at disse organene skal ha mulighet til å ivareta foreldregruppens kontakt med 


 barnehagen og sikre deres medvirkning i tråd med FNs barnekonvensjon artikkel 5 om 


 foreldrenes ansvar for oppdragelse. Den daglige kontakten er den viktigste, men 


 formelle samarbeidsorganer sikrer foreldre som gruppe reell innflytelse på 


 barnehagens drift.. Foreldreråd og samarbeidsutvalg er således viktige arenaer for 


 brukermedvirkning. 


 


3.2 SU skal derfor holdes løpende orientert om alle forhold som har vesentlig betydning 


 for Grimsby barnehage. 


 


3.3 Eksempler på saker som SU kan uttale seg om: 


 - barnehagens planarbeid (for eksempel  kompetanseplan, utviklingsplaner) 


 - barnehagens mål og visjon 


 - driftsendringer 


 - arealutnyttelse 


 - ombygging og vedlikehold av barnehageanlegget 







 - endring av barnehagens vedtekter 


 - kommunale tilsynsaktiviteter 


 - brukerundersøkelser 


 - budsjett 


 - foreldrebetaling dersom den settes høyere enn den fastsatte maksimalgrensen 


 


3.4 SU skal påpeke overfor eier og kan melde fra til tilsynsmyndigheten dersom 


 barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter 


 og barnehagens vedtekter. 


 


4.0 Disse reglene kan endres av SU innenfor reglene i Lov om barnehager med forskrifter. 


  


 


Desember 2015 


 








 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


2015/ 2016 


Asus 


Annen Etasje barnehage 


2015/ 2016 


Årsplan 







INNHOLD 


 


 


INNLEDNING 
Barnehagen arbeider etter lov om barnehager med forskrifter,  sammen med FN`s barnekonvensjon som ble inkorporert i norsk lov i 2003. 


 Barnehageloven regulerer bl.a. barnehagens formål (§1), innhold(§2) og barns rett til medvirkning(§3) 


 Rammeplanen  som Kunnskapsdepartementet fastsatte 10. januar 2011 endringer i forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Det nye formålet 


slår fast at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. 


 


Vi har lagt ned mye arbeid på å definere og få en felles forståelse av viktige begreper i Rammeplanen. Første del viser en bevisstgjøring av barnehagens identitet og pedagogisk 


plattform. Dette arbeidet har foregått i samarbeid med eier og foreldre.   I vår dokumentasjon kan du videre lese hvordan vi nærmer oss disse hovedområdene på ulik måte .  


Det vil bli lagt vekt på tverrfaglighet og et helhetlig læringssyn. 


Årets plan inngår i en langsiktig plan som strekker seg over 3 år.  


s  1-3 Innledning, formål , visjon og serviceerklæring 


s 3 -19 Annen Etasje som læringsarena  


 Vår  forståelse og prioritering av viktige 


områder i Rammeplanen 


 Pedagogisk 3-årsplan”Glede og læring 


gjennom sansing og lek” 


 Årets satsningsområde 


 Arbeid med fagområdene 


s  19 Planlegging, dokumentasjon og vurdering 


s  20 Våre samarbeidspartnere 


S  22 Andre planer 







Årsplanen inneholder ikke praktiske og detaljerte opplysninger. Disse blir ivaretatt og vedlagt i barnehagens informasjonsskriv, oppslag og periodeplaner. 


Planen gjelder fra august 2015 til oktober 2016 


FORMÅL 


Med formålsbestemmelsen har barnehagene fått et tydeligere samfunnsmandat hvor alle vil være forpliktet til å drive i samsvar med et felles verdigrunnlag. 


Formålsparagrafens første del som sier:                                             Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike 
religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.” 


Retten til  utvidet kristen formålsparagraf, er også videreført i den nye loven. Barnehagens tillegg til formålsbestemmelsen er uttrykt på følgende måte i våre vedtekter: 


«Barnehagen vil bidra til å gi barna kunnskaper, erfaringer og opplevelser av kristen tro og tradisjon».                                                                                                                                           


Som barnehage med utvidet, kristen formålsparagraf vektlegges de kristne grunnverdiene. Barna skal få en kunnskap om den kristne tro, spesielt gjennom høytidene . Vi har flere 


brukere med ulik bakgrunn og livssyn. Vi har stor respekt for deres tro, og vi er opptatt av god dialog om hva som skal skje i løpet av året. Utover dette vies viktige” leveregler” som     


f eks nestekjærlighet, respekt og tilgivelse mye oppmerksomhet. 


 


     


 


 


 


          







ANNEN  ETASJE  BARNEHAGE SOM LÆRINGSARENA 
        Fra Barnehagelovens formålsparagraf, del 3:  


Barnehagen skal møte barna med tillitt og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og i læring, og 
være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og     motarbeide alle former 
for diskriminering” 


 


 


Fra Barnekonvensjonen    § 2 Alle barn har rett til beskyttelse   mot diskriminering                        § 3.   TIL BARNETS BESTE     :  Ved alle handlinger 
som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende 
organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn      § 8: Alle barn har rett til å ha egen identitet.»         § 12. Barnet har rett til å si sin 


mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.                        § 32: Alle barn har rett til hvile, fritid og lek, 


og til å delta i kunst og kulturliv 


De sentrale områdene i Rammeplanen 


Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd sier: 







Omsorg er nærhet, 
lydhørhet, engasjement fra 
den voksne til det enkelte 


barnet, uavhengig av 
bakgrunn, utvikling og 


modenhet. 


 Leken er svært viktig for barns 
utvikling , og den har hatt en sentral 
plass hos oss. I årene 2007-2012 ble et 


grundig arbeid utført for å 
kvalitetsikre leken hos oss. Vi har  


avsatt mye tid og plass til lek og frie 
aktiviteter på vår dagsorden.   


Læring skjer i alle 
situasjoner, om den er formell 


eller spontan. Gode 
læringsprosesser krever 
voksne med kunnskap og 
engasjement, variasjon og 


fleksibilitet. 


Danning  defineres som en 
livslang prosess som blant annet 
handler om å utvikle evne til å 


reflektere over egne handlinger 
og væremåte.. 


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner 


og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 


Arbeidet med barnehagens identitet og oppgaver i 2011 åpnet for nye spørsmål. Vi var i behov for en klargjøring og en synliggjøring av viktige begreper og forhold. Med 


utgangspunkt i formålsparagrafen ble viktige begreper diskutert og definert i personalgruppa.  Her er vår forståelse av den norske barnehagens identitet:      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


 


 


 


Vår identitet                                                                                                                                             


 Hva er vår identitet?      Hva er viktig kunnskap?                                                                                                                                              


Hva er viktigst å prioritere av kunnskap og ferdigheter før skolestart ?  


Som et resultat av årsplandugnad oktober 2012 (sammen med barnehageeier, foreldre og ansatte) ble følgende områder tatt ut og vurdert som viktige for vår 


identitet i Annen Etasje barnehage. Slik defineres områdene av oss, og disse  skal ligge til grunn for det arbeidet vi utfører i vår barnehage.  


 


Vennskap       Sitat fra 


målformulering i vår plan for 
god oppvekst- og læringsmiljø: 


Hvert enkelt barn skal bli 
ivaretatt og møtt med respekt 
og anerkjennelse, og det skal 


sikres et godt felleskap! 


Språket er vårt redskap 


for utvikling av tanke og  
begrep. Vi uttrykker følelser, 


meninger og kunnskap 
gjennom språket. Ved hjelp av 
språket lærer barnet å forstå 


 


Kreativitet  er viktig ved styrking av  


kulturell identitet og  personlig  utrykk.  
Kreativitet er avgjørende for å løse problemer 
og utfordringer innenfor  alle situasjoner og 
fagområder. Fantasi og forestillingsevne er 


Trygghet er 


avgjørende for barnets 
trivsel. Gode  og trygge 


voksne, godt 
samarbeidsklima i et godt 


oppvekstmiljø er 
avgjørende for 


Viktige tiltak for måloppnåelse: 


Tilrettelegging ut fra alder, kjønn, bakgrunn og modenhet                   


Samarbeid med hjemmet om viktige områder som angår våre planer: for 


eksempel årsplandugnad                                                                                   


Utnytting av alle her- og –nå- situasjoner                                                        


Lage gode rutiner for relasjonsskaping                                                     


Avsette nok tid til den frie leken 


 


Dette krever voksne som :                                                                 


-Er trygge og omsorgsfulle                                                                                                                        


-Viser  tillit og tiltro til barna                                                                                                                       


-Er  reflektert og anerkjennende i fht barn og deres læring                                                         


-Deler av sin kunnskap, utviser engasjement, fleksibiltet og oppfinnsomhet for å vekke                                                                                                                                                                                                                                                                                 


interesse hos enkeltbarnet                                                                                                                    


-Har et aktivt forhold til barns læringsprosesser                                                                                    


-Gir barnet alternativer                                                                                                                                  


-Tar barns valg og initiativ på alvor , og lar barnet bruke tid på valg.                                  


Følger opp barnets ønsker så sant det ikke medfører en risiko eller annen hindring                                                                                          


-Ser enkeltbarnet, observerer det og gir tilbakemeldinger  







 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


”Ungene skal ha redskaper til å takle livet sitt på et personlig plan. Det er de voksnes ansvar å se til at dette skjer” 


Pedagogisk 3-årsplan ; 2013-2016 : 


 


 


Natur- og miljøvern: 
Barnehagen er 


miljøfyrtårnsertifisert, og 
jobber målrettet og aktivt med 
området gjennom hele året. Vi 
er opptatt av fysisk aktivitet, 


naturopplevelser og 
miljøarbeid. Det er utarbeidet 
en ”grønn plan” som inkluderer 


stor og liten. 


Medvirkning. Barn skal ha rett 


til å uttrykke sin mening i alt som 
vedrører det. Hvor omfattende  


medvirkningen vil være, og hvordan 
retten til medvirkning praktiseres, vil 


være avhengig av barnets alder og 
funksjonsnivå.  Det krever bevisste , 


tydelige og aktive voksne. Det 
handler om å ta barnet på alvor, vise 
respekt for deres meninger. Egen 


plan er utarbeidet ! 


 


 


Barn har et naturlig forhold  


til humor og glede 
som vi voksne må lære dem å 
ta vare på . Vi må stimulere  


til gledesfylte og humørfylte 
aktiviteter for barna. Humor 
frigir krefter og kreativitet. 


 


Tid er viktig for gode 


læringsprosesser hos barnet. 
Voksne må avsette nok tid til 
refleksjon, innspill og utspill, 


gripe øyeblikkene, og la leken få 
blomstre uforstyrret. 


 







 


 


 
 Barnehageloven § 1 Formål sier:   Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.                                                           
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. 


 


Siden 2007 har vi jobbet med ulike innfallsvinkler til temaet lek. Våre erfaringer og erkjennelser om viktigheten av lek i barnehage er mange. Vi har sett at leken blir en tilstand som 


barna aktivt går inn i, hvor de får bearbeidet opplevelser og relasjoner, uttrykke følelser, skape og utvikle roller, og rett og slett har det gøy og er engasjerte. Til barnets beste! 


Vi jobber ut fra tanken om at ”et barn har hundre språk”, dvs at barnet lærer ved bruk av alle sanser som se, smake, høre, føle og lukte . Refleksjon sammen med barna om 


erfaringer og opplevelser, synliggjør læringsprosesser og- utbytte. Av den grunn ble  satsningsområde2012/16 kalt  «glede og læring gjennom sansing og lek».  


  


”Glede og læring gjennom sansing og lek” 
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   -med integrering av  fagområder                                                                        


I første omgang utpekte tre  fagområder seg som viktige for vår barnehage og identitet da vi planla 3 årsplanen.  Disse skulle være sentrale i arbeidet med  


temaer/prosjekterunder året. En evaluering av situasjonen våren 2014, gjorde at vi opprettholdt oppmerksomheten mot Kommunikasjon, språk og tekst for 


nok et år. Satsningsområdet for 2015/16 går som planlagt. 


• Evaluering av perioden 2013-2015: Kommunikasjon, språk og tekst 


 


For at pedagogisk utviklingsarbeid skal bli vellykket, må arbeidet forankres godt hos alle ansatte i barnehagen. Vi er etter hvert blitt mange 


ansatte; behovet for grundig gjennomgang av språkets betydning hos oss samt refleksjon rundt praksis har vært viktig. Det  har vært viktig at 


samtlige ansatte har deltatt og involvert seg i arbeidet. Påstand fra Veileder fra Utdannings forbundet (2013) ” «Språk i barnehagen, mye mer 


enn bare prat» har ligget til grunn for satsingen: 


-«språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver, og barna skal møte og være del av et rikt og variert språkmiljø der. Språklig kompetanse er 
avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. Arbeidet med å støtte barns språktilegnelse er en sentral del av 
barnehagedagen. Barna lærer best når de deltar aktivt og får bruke språket sammen med andre. Derfor er det viktig å legge til rette for barns språkbruk i 
meningsfulle sammenhenger»  


Etter  to år har mye ”taus kunnskap blitt løftet frem og diskutert. Vi har blitt mer bevisste på viktigheten av vår språkbruk, utnytting av her- og- nå 


situasjoner og tilrettelegging for gode språkøkter. Det er utarbeidet progresjonsplan som skal kvalitetssikre språkarbeidet og sørge for bevissthet 


hos de voksne rundt barnets språkutvikling og ev behov for tilrettelegging. TRAS er gjort kjent som et verktøy som kan brukes når man ønsker 


kartlegging av barnets språkferdigheter.  Økt kunnskap har gitt mersmak, og det har resultert i endringer i det daglige arbeidet og samværet 


med barna. Spesielt voksenstyrte aktiviteter som for eksempel samlinger, prosjektarbeid har vært planlagt ut fra at barna skal oppleve et rikt 


språkmiljø, kunne videreutvikle sin begrepsforståelse, bli kjent med sanger, bilder, bøker, media. I det daglige er vi blitt mer bevisste med å hjelpe 


barna til å bruke språket for å kunne uttrykke følelser , ønsker, behov og erfaringer og til å løse konflikter og skape nye relasjoner i lek og samspill.  


Språkplanene ligger der og er blitt godt innarbeidet i personalgruppa, og gjør det lettere å møte de føringer , krav , forventninger man til 


barnehage, og danner er godt grunnlag for å kunne gi seg i kast med nytt fagområde: 


 







 ”Glede og læring gjennom sansing og lek” 
 


2015/16:    -med fokus på kunst, kultur og kreativitet 
Rammeplanen sier:                 Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle 


opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer 
med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og 
kommunikasjon 


 


 


                                                ”Barn setter spor”  


 


Mål for årets satsningsområde/fagområde: Barnehagen skal utvikle skaperglede hos barna ved at de tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og sine 


personlige uttrykk. 


”Hos oss er fantasi og skaperglede viktig… 


Og ved å uttrykke seg estetisk er det ikke noe som er riktig” 


 


 


 


 


 


Barnehagen skal se til at barna får:  


 Utviklet sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og 


estetikk 


 styrket sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk 


 tatt i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 


 utviklet sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet 


 utviklet elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, 


sang, dans og drama  


 







 


 


 


 


 


 


 


Vårt arbeid med samtlige fagområder: 


Barnehageloven § 2 sier:                         Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte 
barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.  


Selv om barnehagen vektlegger  fagområdet ”Språk, tekst og kommunikasjon”,  skal vi gi barna rikelig med erfaring fra de andre 6 fagområdene som beskrives i 


rammeplanen.  Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt som vi har prøvd å beskrive senere . Fagområdene vil sjelden opptre isolert. 


Fagområdene blir ofte et verktøy vi benytter i arbeidet med  temaer og prosjekter vi holder på  med, og de har en naturlig plass i hverdagen vår. Barna skal oppleve progresjon i 


barnehagen i forhold til utviklingstrinn og alder.  Det vil si at de minste barna gis andre utfordringer og aktiviteter enn det de eldste barna får. 


Vi kommer til å arbeide med fagområdene i samlingsstunder /voksenstyrte aktiviteter knyttet til temaarbeid. I det daglige ivaretas fagområdene i  


hverdagssituasjoner  som f.eks måltid og påkledning, og gjennom lek og samspill med barn og voksne . 


Prosjektarbeid opplever  vi som en om arbeidsform som skaper  en annen motivasjon og eieforhold både hos 


voksne og barn. Prosjektarbeid  har ofte sitt utspring i ”spor” unger lager og interesse de  har, og ”tvinger” oss 


voksne til å være lyttende og observante. Dette for å oppnå intensjonen om medvirkende og aktive 


barn. Samtlige prosjekter skal inngå som en del av vår store  satsning : Glede og læring gjennom 


sansing og lek.  


En mer detaljert og konkret progresjonsplan for arbeidet med fagområdene utfordrer. Vi har lang tradisjon 


på å tenke integrering og helhet når vi legger planer for barnehagen vår. Vi ønsker spontanitet og engasjement 


Tiltak: 


 Sangstunder 


 Innføring av ulike teknikker og verktøy og materialer 


 Dans 


 Estetiske og sanselige opplevelser; mat, borddekking, kunstutstillinger, arkitektur 


 


SE PROGRESJONSPLANEN ! 







hos voksne og barn.  Og tenker at dette fungerer best ved grundig gjennomgang i grupper når endelig periodeplan skal sendes ut til foreldrene. Likevel har vi lagt ved en oversikt 


over ”årets fagområde” . Vi har delt arbeidet med fagområdet opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid IKKE at vi isolerer arbeidet 


innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide med disse områdene etter hvert som barnet blir eldre. Arbeidet vårt vil, så langt det er mulig, tilpasses det enkelte barn. Det vil jo også 


være nødvendig med tanke på at barna har ulik ”fartstid” i barnehagen. Progresjonen skal følge barnet!  


Vi har lagt ved våre tanker og planer for de ulike fagområdene , for å  gi et bilde av hvordan arbeidet med fagområdene skal foregå hos oss og hva vi prioriterer som viktig i 


arbeidet vårt. Derfor er planen utformet slik at den inneholder både tanker om noen viktige milepæler i barns utvikling og det grunnleggende tilbudet barnehagen ønsker å gi i 


forhold til fagområdene. Den beskriver altså ikke målet for enkeltbarnet, i tråd med Rammeplanen, men synliggjør vårt arbeid innenfor ett enkelt fagoråde ,tilrettelagt for de ulike 


aldersgruppene. 


Kolonnene under skal synliggjøre vårt arbeid innenfor de ulike gruppene (PS! I følge Rammeplanen skal ikke dette være en beskrivelse av mestringsområer hos enkeltbarnet, men 


være en beskrivelse av våre planer og prioriteringer) 


FAGOMRÅDE PELLEREKENE 


1 OG 2 –ÅRINGENE 


ROCKE ROLFENE 


3 OG 4 -ÅRINGENE 


BLEKULFENE 


5 ÅRINGENE 


Kunst, kultur, 


kreativitet 


 


 


 


 Bruke alle sansene, og 


vise følelser ved hjelp av 


mimikk, lyd, bevegelse i 


møte med omverden 


 Utforske nye ting og 


trekkes mot materiale og 


objekter med sterke 


farger og interessant 


tekstur (overflate) 


 Begynne å tolke det de 


ser utfra hvordan de 


oppfatter det de møter 


(kjører med klossen) 


 Like å 


rabble/tegne/male 


 Like å utforske nytt 


materiale 


 Like å 


rabble/tegne/male 


 Like å utforske nytt 


materiale 


 Fortelle om tegningene 


når voksne spør 


 Utvikle romforståelse 


 Kunne primærfargene 


 Delta i enkel 


dramatisering (f.eks. 


bordteater med figurer, 


bukkene bruse) 


 Fortelle om tegningene 


når voksne spør 


 Barnet tegner 


gjenkjennelige former 


som sirkler, ovaler, 


 Prøve å bruke grafiske symboler, 


tegn og bokstaver i tillegg til form 


 Presentere følelser som glede, 


tristhet visuelt 


 Opptatt av finmotoriske aktiviteter 


som klipping og liming og detaljer 


 Bruke kreative uttrykk som 


utgangspunkt for samspill og lek 


 Bli kjent med kunst og kunstnere 


gjennom prosjektarbeid 


 Bli kjent med ulike kulturelle uttrykk 


gjennom eventyr, fortellinger, bilder 


og musikk 


 Lære å kontrollere retning og 


lengde på en linje 


 Utvikle en egen “strek”/stil på 


tegninger og andre kreative uttrykk 


 Tegne komplekse bilder f.eks. en sol 


på himmelen over mennesker, hus 


og blomster på bakken 


 Lytte til beskjeder og utføre tildelte 


oppgaver 







 


 Utvikle romforståelse 


 Delta i enkel 


dramatisering (f.eks. 


bordteater med figurer, 


bukkene bruse) 


 Delta i sang, musikk, dans 


kvadrat, rektangel, 


triangel, kors og ulike 


kombinasjoner av disse. 


 Bruke egne erfaringer 


som tema for uttrykk 


 Uttrykke seg estetisk 


gjennom visuelt språk, 


drama, musikk og dans 


 Utvikle mestringsfølelse 


over eget arbeid, og 


respekt for andres 


 Bruke ulike instrumenter til sang, 


dans og musikk 


KROPP, BEVEGELSE OG HELSE 


 


 


I løpet av småbarnsalder tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter. Barn er kroppslig aktive og uttrykker seg mye gjennom kroppen. 


Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler. Dette har stor betydning sosialt. 


Godt kosthold og veksling mellom aktivitet og hvile er viktig for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både ute og inne er av stor betydning 


for barns utvikling. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter 


 


Gjennom arbeidet med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna: 


 


 Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring 


 Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 


 Videreutvikler seg motorisk. 


 Får gode erfaringer med uteliv til ulike årstider. 


 Utvikler gleden ved å bruke naturen og lære å ta vare den og miljøet. 


 Utvikler forståelse og respekt for andre - vi er forskjellige! 


 Får kunnskaper om sin egen kropp, og  la barna få forståelse for betydningen av sunt kosthold. 


Personalet må legge opp dagen slik at barna får en variert hverdag med veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at 


barna kan tilegne seg gode vaner når det gjelder kost, hygiene , aktivitet og hvile. 


Personalet skal ta vare på barns helse og sikkerhet, og kunne utføre førstehjelp. 


 


HVA GJØR VI I BARNEHAGEN? 







 Vi tilbyr barna et sundt og variert kosthold. Vi oppfordrer barna til å smake på nye ting. 


 Vi legger opp til varierte aktiviteter og utfordringer for barna både ute og inne. 


 Vi lærer barna å bli glad i naturen og det å være ute i all slags vær! 


 Vi oppfordrer barna til å klare selv - dette gir barna utfordringer og mestringsglede.  


 Vi benytter gymsalen regelmessig til fysisk aktivitet 


 


NATUR, MILJØ OG TEKNIKK 


 


 


Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdene skal bidra til at barn blir kjent med og får 


forståelse for planter og dyr, landskap , årstider og vær. Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at at barna: 


 Opplever naturen og undring over naturens  mangfoldighet. 


 Opplever gleden ved å ferdes i naturen og få innsikt i natur, miljøvern og samspill i naturen. 


 Får erfaringer og kunnskap om dyr og vekster. 


 Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. 


Personalet må ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser, og forutsetninger og stimulere dem til  å oppleve med alle sansene, iaktta og undre 


seg over fenomener og teknologi. 


HVA  GJØR VI I BARNEHAGEN? 


 Bruker naturen rundt oss. 


 Går på oppdagelsesferd ute. 


 prater  med barna om det vi ser og opplever. 


 Kildesorterer og driver gjenbruk 


Barna møter tekniske hjelpemidler på avdelingen  som datamaskin, skriver, fotoapparat 


 


 


 


ANTALL - ROM – FORM


Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering 


og hverdagsaktiviteter utvikler barn sin matematiske kompetanse. 


Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna: 


 


 Opplever glede over å utforske og leke med tall og former. 







 


 


 Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper 


 Erfarer, utforsker og leker med form og mønster 


 Erfarer ulike typer størrelser , former og mål gjennom å sortere og sammenligne 


 Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. 


For at vi i barnehagen skal arbeide i retning av disse målene, må personalet være lyttende og oppmerksommme i forhold til den matematikken 


barnet uttrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktivteter . De voksne må også resonnere   og undre seg sammen med barna over størrelser, 


antall, former osv. de må også legge til rette med ulike spill, aktiviteter, leker som kan stimulere barna til utvikling innen dette fagområde. 


 


 


HVA GJØR VI I BARNEHAGEN? 


 


Vi legger inn ulike begreper og aktiviteter i hverdagen som gir rom for barnas utvikling av dette fagområdet. Dette er bla: 


  Teller hvor mange vi er, teller dager, teller på fingrene 


  Snakker med barna om antall, former, farger ,størrelser i hverdagen 


  Teller når vi dekker bordet 


  Bruker sanger , rim/regler , eventyr, bøker med antall / tall , spill m.m 


ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 


 


 


Etikk ,religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger 


grunnlaget for etiske normer. 


Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet  som er representert i barnegruppa , samtidig som den skal ta med seg verdier og 


tradisjoner i den kristne kulturarven. 


Gjennom arbeidet med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna: 


 Får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner 


 Erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige , ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger 


 Tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier 


 Utvikler toleranse og interesse og respekt  for hverandre 


Personalet må være bevisst sine holdninger , og være gode forbilder for barna. De må møte barnas tro, spørsmål og undringer med respekt. De skal 


også skape rom for undring, opplevelse, ettertanke og gode samtaler. 


 


HVA GJØR VI I BARNEHAGEN? 


 Viser alle barn respekt uavhengig av bakgrunn og religion  







 


 Vi gjør barna kjent med den kristne jul - og påskehøytiden. 


 .Vi bruker mye tid på samtaler med barna. Vi legger opp til at alle skal få komme med sitt uavhengig av alder og språk. 


 Vi lærer barna forskjell på ditt og mitt, å dele med andre, være snille med hverandre. 


 


 


NÆRMILJØ OG SAMFUNN 


 


 


Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og 


tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barna skal medvirke i å utforske nærmiljøet. Barns ulike 


erfaringer i hverdagen vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. 
Gjennom arbeidet med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna: 


 Erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. 


 Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet 


 Oppleve at det tas like mye hensyn til  gutter og jenter. 


 Utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. 


For å arbeide i retning av disse målene må personalet arbeide for at alle barn får erfare at de er verdifulle  og viktige for fellesskapet. De må jobbe 


med likestilling mellom jenter og gutter og sørge for at de får varierte utfordringer uavhengig av kjønn. Personalet må også jobbe med at batrna får 


forståelse om kulturelle likheter og forskjeller. De må arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme 


 


 


HVA GJØR VI I BARNEHAGEN? 


 Vi sørger for et variert tilbud til barna. Barna skal ha tilgang på ulike leker , uavhengig av kjønn. 


 Bli kjent med nærområdet til barnehagen. 


 Gå på tur i skogen, på biblioteket, besøke Marker skole m.m.  







 Skaper trygghet , rettferdighet, respekt og omsorg blandt barnegruppa 


 







KOMMUNIKASJON , SPRÅK , TEKST 


-fra språksatsningen 2013-2015 


 


 


Mål/ Barna i Annen Etasje skal:  


 oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig.    


  lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. 


 videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. 


 bli kjent med bøker, sanger, bilde, media med mer 


 bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive 


relasjoner i lek og annet samvær. 


 få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, 


og som inspirasjon til fabulering og nyskaping.l 


 lytte til lyder og rytme i språket og bli fortrolige med symbolet som tallsiffer og bokstaver 


 


Tiltak: 


 Foreldresamarbeid om  språkstøtte 


 Observasjoner/kartlegging  av språkmiljøet 


 Lystbetonte , språkstimulerende aktiviteter 


 Nok tid til lek 


 Bruke alle hverdagssituasjoner 


 


 


Vi voksne må: 


 Ha kunnskap om barnets språkutviklingstrinn 


 Være seg bevisst sin bildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker 


kroppsspråk, talespråk og tekst  


 Fremme tillit mellom barn, og mellom barn og voksne, slik at barn føler glede ved å kommunisere 


og trygghet til å benytte ulike språk- og tekstformer i hverdagen. (r.pl s.35) 


 Ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter. Personalet må lytte og prøve å tolke deres 


kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert 







 


også deres verbale språk (veileder s.7) 


 Oppfatte og bekrefte barns uttrykk og samtidig sette ord på deres inntrykk og opplevelser. Dette 


er avgjørende for videre utvikling av talespråket.(veileder s.7) 


 sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som 


kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og 


følelser.(veileder s.8) 







 


                                                         ”Glede og læring gjennom sansing og lek” 


 


-årets gang, årets temaer 


Årshjulet viser årets temaer.  


De er de samme som fjorårets. Fagområdene  integreres i  hvert enkelt tema  for helhetliglig 


tenkning.  


Fokusområdet ”kunst, kultur og kreativitet” vies mest plass. Leken er sentral ; gleden det 


samme: Lek og læring gjennom sansing og lek!   


Årshjulet skal sikre kontinuitet mellom gammelt og nytt år; avslutning og tilvenning. 


Ny plan /nytt årshjul kommer oktober 2016.               


 







 


 


PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 


•"Bruk hodet , vi har bare 
en klode" 


•STIKKORD: dyreliv, natur- og 
miljøvern, miljøagent,  
kildesortering og gjenbruk, 
MItt Valg  


•PÅSKEBUDSKAPET 


•Vil du være vennen min, kom 
og rekk med hånden din" 


•STIKKORD:supervenn, sosial 
kompetanse-trening, Mitt Valg,  
nok tid til lek, ny i barne-
hage,tilvenningstid, skolestart,  


 


•Barn av regnbuen 
•STIKKORD: karneval og 


masker,  fargesirkel, 
fargelære, kreativite 


prosesser,  ulike teknikker og 
materiale,  


 


•Den største glede du kan 
ha, det er å gjøre andre 
glad" 


•STIKKORD: advent, det 
kristne julebudskapet, Mitt 
Valg, julegaver, Fredslys, 
Lucia,  


NOVEMBER-
DESEMBER: 


OM-


SORG/ 


JUL 


JANUAR-MARS: 


FARGE-


GLEDE  


APRIL-MAI: 


MILJØ-


VERN/ 


PÅSKE 


JUNI-OKTOBER 


VENN-


SKAP 







Område Mål Hvordan  Når 


Årsplan Synliggjøre barnehagens  


pedagogiske mål 


og metoder overfor alle samarbeidspartnere 


Vurderes og 


behandles av 


foreldrene, barna, 


personalet og tilslutt 


SU 


Hver vår og høst. 


  


Periodeplan  Synliggjøre periodens mål , intensjoner og tiltak Hver enkelt gruppe 


v/ansvarlig  sender  ut 


plan og evaluering  


periodens slutt og 


begynnelse 


Pedagogisk 


Dokumentasjonsarbeid 


Synliggjøre det pedagogiske arbeidet. 


Bevisste voksne 


Binde sammen planleggings- og vurderingsarbeidet 


Regelmessig drøfting 


av praksis 


(praksisfortellinger) 


Bevissthet rundt 


bildebruk 


Observasjon 


Refleksjon 


Personalmøtene 


gjennom året. 


 


Veiledning 


 


Barnegruppa  Å sikre at hvert enkelt barn blir sett og fulgt opp (§2 i 


Rammeplanen) 


Personalgruppa 


Hyppig 


foreldrekontakt 


Fortløpende, ved 


behov, og gjennom 


heleåret. 


Personalmøter 


Barns medvirkning 


 


 


Sikre viktige intensjoner i Rammeplanen (§ 3) 


med utgangspunkt i Barnekonvensjonen 


Barnesamtaler og –


møter 


Gi valg. Gi tid. 


Være fleksibel. Gi 


Daglig 


I alle situasjoner 


Fortløpende 







 


 


 


tilpasning. 


Foreldresamarbeid Å sikre medbestemmelse og foreldreinnflytelse. Brukerundersøkelser 


Foreldresamtaler og –


møter 


Utnytte den daglige 


kontakten 


Gi og få informasjon 


Se årshjul 


For samarbeidet 


Hverdagssituasjoner Å yte kvalitet og være bevisst i alle læringssituasjoner Lage 


kvalitetsikringsplaner 


Ved behov 


Tradisjoner Markere tradisjoner. 


Gi barna felles opplevelser. 


Justere utfra 


barnegruppa 


Personalmøter 


Foreldresamarbeid 


Personalet Kompetente og trygge voksne i møte med barn og foreldre  Faglig påfyll ved kurs, 


samarbeid med andre 


barnehager. Arenaer for 


faglige diskusjoner 


(personalmøter), sosiale 


sammenkomster, 


medarbeidersmtaler 


personalmøter, 


planleggingsdag 


(januar) 


Medarbeidersamtaler 


 


 


VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE- til barnets beste 







Hjem og barnehage 


Barnehagen skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 


 Foreldrerådet består av samtlige foreldre/foresatte, og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt 


barnehagemiljø. 


 Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bestå av eierrepresenatnter, foreldre/foresatte og 


ansatte i barnehagen. Det er styrer som innkaller til møter, mens alle medlemmer kan ytre behov for å møtes, samt å melde saker til møter. Samarbeidsutvalget godkjenner 


blant annet årsplanen før denne distribueres. 


 


Et godt samarbeid med foreldrene er avgjørende for kvaliteten på opphold og innhold for det enkelte barn den tiden det er hjemmefra. Barnehagen er opptatt av at foreldrene 


føler seg inkludert og deltakende i barnehagens hverdag og innhold. 


Fra årsplandugnad 2013 ble rutine for samarbeidet diskutert og følgende vedtatt:  


                                                                               ”Det er to varige gaver 


                                                                                      vi kan gi barn våre;  


                                                                                        røtter og vinger.” 


 


 


 


 


 


 


Fra barnehage til skole 


                   Forventninger til personalet: 


 At ungene blir gitt oppmerksomhet og respekt 
 At informasjon om ungenes hverdag blir gitt foreldrene -utveksling av 


gleder og bekymringer 


 At det brukes tid på foreldrekontakt, og at beskjeder blir fulgt opp 


 At nødvendig, praktisk informasjon blir gitt 


 At det innbys til åpenhet og tillit 


 At det vises respekt for at det er foreldrene som kjenner eget barn best 


 


Forventninger til foreldrene: 


 At en setter seg inn i og retter seg etter barnehagens regler, 


åpningstider og vedtekter 


 At informasjon om barnet blir gitt dersom det kan ha innvirkning på 


barnets dag i barnehagen. 


 At en er tilgjengelig under dagen hvis noe skulle skje (gir beskjed hvis 


det er andre kontaktpersoner) 


 At syke barn blir holdt hjemme 


 At kritikk blir tatt opp direkte med styrer/foreldrekontakt 


 


Mål for samarbeidet: 


 foreldredeltakelse i barnehagens planer 


 foreldredeltakelse i evalueringen av barnehageåret 


 foreldreinkluderende hverdag (muligheter for foreldre til å 


delta i barnehagens hverdag og gjøremål) 


 bruke tid/få kvalitet  på hente- og leveringssituasjonen 


 foreldresamtaler to ganger i året og ved behov 


 to foreldremøter i året 


 deltakelse på dugnader/foreldrekaffe/fester 


 







 


Det er gitt ut en veileder fra Kunnskapsdepartementet, ”Fra eldst til yngst”, som har som mål å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og å skape en best mulig  


overgang for barn som skal  begynne på skolen. Rutine for samarbeidet rundt overgangen fra barnehage til skole i Marker kommune er utarbeidet. Denne er ikke vedlagt årsplanen, 


men deles ut og gjennomgås på årets første foreldremøte. 


Det orienteres også for aktuelle foreldre om planene for siste år i barnehage på høstforeldremøtet ! 


  


Andre samarbeidspartnere 


I følge kommunens oppvekstplan og barnehageplan i kommunen er viktigheten av tidlig innsats og samarbeid med ulike hjelpeinstanser uthevet. Begge planene er å finne på 


kommunens tjenestesider.  


 


Barnehagens samarbeidspartnere utenom foreldrene er:  


 Pedagogisk–psykologisk-tjeneste,PPT, skal hjelpe og veilede foreldre og personale med å utvikle gode læringsvilkår for barn som har behov for særlig hjelp. Barnehagen 


kan be om veiledning foreksempel i forhold til språkutvikling eller barns sosial atferd. Ved behov hjelper PPT med henvisning videre. Barnehagen avtaler alltid med foreldre 


før det tas kontakt med PPT i forhold til enkelt barn.  







 Helsestasjonen og barnehage kan samarbeide rundt forhold som for eksempel  kosthold, vaksinasjon og generelle helsespørsmål. 


 Psykisk helse kan bistå med hjelp og veiledning vedr psykisk helse ovenfor barn/unge/voksne    


 Barnevernstjenesten og barnehagen samarbeider både på generelt grunnlag og i oppfølging av enkeltbarn. Målet er at bekymringer og utfordringer for et barn skal løses 


på lavest mulig nivå,  i samarbeid med foreldre 


 Andre kompetansesentre kan kobles inn ved behov; for eksempel Huseby, Frambu osv.. 


 Høyskolestudenter. Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar førskolelærerutdanning. Barnehagens styrer og 


pedagogiske ledere plikter å veilede studenter i slik øvingsopplæring. 


  Lions.  Barnehagen følger oppsamarbeidet med Lions ved å bruke ” Mitt Valg” ; en sosial kompetanseplan.  


 


 


 


Andre planer som er utarbeidet , men ikke vedlagt årsplanen: 


 årshjul for foreldresamrabeidet  


 plan for oppvekstmiljø og læringsmiljø  i Annen Etasje (inkl vennskapsplan) 


 barns rett til medvirkning i Annen Etasje 


 rutine for overgang barnehage til skole i Marker kommune 
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Begynnelsen 


 


Gi barnet rett 


til å leke og lære, 


til å drømme og forme, 


leve og være. 


Bare der, hvor barn 


kan føle seg trygge 


gror det som de gamle  


kalte for lykke. 


 


(Carl Scarnberg 1990) 
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RAMMER, LOVVERK OG STYRINGSVERK 


 
Tussilago barnehages årsplan bygger på Lov om barnehage og Rammeplan for barnehagen. 


Årsplanen er  


 først og fremst et arbeidsredskap for personalet 


 informasjon til foreldre om barnehagens pedagogiske tilbud  


 grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen 


 


Som en viktig del av årsplanen vil det lages månedsbrev fra hver avdeling med en 


oppsummering av hva som har vært tema på avdelingen den måneden, og hvilke grovplaner 


avdelingen har for neste måned.  


Vi har som vedlegg til årsplanen et informasjonshefte som beskriver barnehagens tilbud og en 


del praktiske opplysninger. Dette får alle når de begynner i barnehagen.  


 


 


 


 


 


BARNEHAGENS KONTAKTOPPLYSNINGER, BELIGGENHET OG TILBUD 


 
Adresse: Myraveien 13, 1870 Ørje 


E-post: tussibarnehage@gmail.com  


 


Avdelinger  Telefon 


Tussilago barnehage 69 81 12 12 


Larven  951 23 072 


Venstrevingen 954 27 645 


Høyrevingen  954 30 621 


Kontoret  954 52 637 


 


Tussilago barnehage ligger i Ørje sentrum med Marker rådhus og Marker skole som nærmeste 


nabo. Barnehagen går ofte tur i nærmiljøet, til Tangen, Bommen, skogen ved mølla, Bruget og 


til butikken.  


 


Vi ønsker at Tussilago barnehage skal være et sted der både barn og voksne trives. 


 Vi er tilstede i hverdagen og er opptatt av at barna skal oppleve vennskap og få gode 


relasjoner til andre barn og voksne 


 Vi lytter til barna og lar de få sette sitt preg på hverdagen 


 Barna opplever mestring på å være sammen og forholde seg til hverandre på en god 


måte 


 Vi er mye ute og beveger oss i variert terreng 


 Vi ønsker å ha gode relasjoner til foreldrene for å kunne samarbeide om å gi barna 


oppvekst og utvikling  


Vi håper at barna senere i livet vil tenke tilbake på barnehagen som et godt sted å være.  


Alt dette står det mer om videre i årsplanen. 
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BARNEHAGENS VISJON OG VERDIGRUNNLAG 


 
Tussilago barnehage sin visjon: 


 


Et trygt sted å være, 
et morsomt sted å lære! 


 
TRYGGHET                     Barna: Tussilago barnehage skal være et trygt og sikkert sted å være både inne og 


ute, samtidig som det fysiske miljøet skal by på utfordringer tilpasset barnas alder 


og utvikling. Barna skal bli godt tatt i mot om morgenen og få støtte og utfordring i 


løpet av dagen. Vi ønsker at barna skal være trygge og utvikle god selvfølelse som 


gir dem mot til å ytre sine tanker og delta i et demokratisk samfunn.  


 


Foreldrene: Foreldrene skal bli tatt i mot på en vennlig måte. Personalet skal kunne 


fortelle fra barnets hverdag slik at foreldrene kan føle seg trygge på at barna blir 


ivaretatt på en god og profesjonell måte. Foreldrenes meninger skal bli tatt på 


alvor. Vi ønsker at foreldrene skal føle så stor trygghet at de deler nødvendig 


informasjon som er viktig å kjenne til, for å gi barnet en best mulig hverdag. 


Startsamtalen gir et godt grunnlag for denne kontakten. Foreldrene skal også føle 


seg trygg på at personalet på en god måte kan formidle eventuelle bekymringer for 


barnets utvikling eller har saker som er knyttet til deres foreldrerolle. Vi ønsker at vi 


sammen kan finne gode løsninger til barnets beste. 


 


Kollegaer: Personalet skal jobbe i et fysisk godt tilrettelagt miljø der det er 


tilgjengelige hjelpemidler for å unngå for mange belastninger. 


Personalet skal hjelpe og støtte hverandre og vise respekt for hverandres 


meninger. Vi ønsker at alle skal føle seg trygge nok til å be om hjelp og 


tilrettelegging når det føles nødvendig. 


    







LÆRING Barna: Tussilago barnehage er en arena der grunnlaget for livslang læring legges. 


Vi har et helhetlig læringssyn der vi ser på barnas læring som en kontinuerlig 


prosess. Barnet tilegner seg grunnleggende kunnskap og basisferdigheter gjennom 


sin lek og erfaringer i hverdagen. Vi ser på barn som selvstendige, kompetente 


individer. Vi støtter hvert enkelt barns utvikling ved observasjon, deltakelse og 


støtte i lek og tilrettelagte aktiviteter. Barnas læring dokumenteres ved kartlegging, 


bilder og tekst. 


 


Foreldrene: Foreldrene kjenner barnet sitt best, og kan bidra med verdifull 


informasjon til barnehagen. Vi ønsker å ha faglige drøftinger med foreldrene som 


bygger på likeverd og gjensidighet. Vi ønsker at vi skal støtte, lytte og utfordre 


hverandre til beste for barnet.  


 


Kollegaer: Alle i personalet skal holde seg faglig oppdatert, tilegne seg ny 


kunnskap og stadig være i utvikling. Vi skal planlegge, gjennomføre og evaluere 


det pedagogiske arbeidet systematisk, og arbeide i tråd med lov- og rammeverk. 


Så ofte vi har mulighet får personalet kompetanseheving gjennom kurs, opplæring 


og veiledning.  


 


 


 


 
 


 


BARNEHAGENS INNHOLD 


 


OMSORG:  
Hvert barn kommer til barnehagen med sin egen personlighet og sine erfaringer. Vår oppgave er 


å møte barna med respekt og troen på at hvert barn er kompetent og selv kan bidra til utvikling. 


Vi skal vise barnet at vi bryr oss om det og gir det trøst og utfordringer ut ifra hvert enkelt barns 


behov. 
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Dette vil personalet gjøre for å yte god omsorg: 


 Møte barn og foreldre om morgenen med et smil og vennlige ord, og fortelle litt om dagen 


når barnet blir hentet 


 Se til at alle barn får dekket sine behov for mat, drikke, hvile, aktivitet og samspill med 


andre barn.   


 Kjenne barnet så godt at de vet når det trenger trøst, støtte eller utfordring til å klare selv 


 Oppfordre barn til å vise empati og omsorg for hverandre 


 Oppsøke hjelpeapparat ved behov for veiledning eller annen hjelp til barnet 


 


 


 


 


               


LÆRING: 
Læring bidrar til at barna vokser og utvikler seg som frie, opplyste, selvstendige og ansvarlige 


personer. Barn lærer hele tiden. Læring skjer i samspill med andre mennesker. Barn lærer 


gjennom å eksperimentere og finne ut av ting ved å bli lest for, se på bilder, leke, høre på 


musikk og å ha teater. Barn lærer best gjennom egne erfaringer. De voksne må observere og 


kartlegge det enkelte barns utvikling og tilrettelegge og stimulere til videre utvikling. 


 


Dette vil personalet gjøre for å fremme læring: 


 samtale med barna i rutinesituasjoner som stell, garderobe og måltid 


 veilede og støtte barna i overganger fra en aktivitet til en annen som for eksempel fra 


måltid til garderobe 


 ha lekegrupper der de voksne setter sammen mindre grupper med barn og har tema for 


leken som familielek, motorisk lek, spill og konstruksjon. En voksen deltar i leken 


 samlinger med ulike tema der barna skal være aktive deltakere 


 ikke nødvendigvis ha et svar på alle spørsmål, men undre seg sammen med barna 


 ha alderdelte grupper: Gullvinger, Grønnvinger, Blåvinger og Lilla gruppe 


 observere barnas lek for å få innspill til å planlegge aktiviteter ut fra barnas interesser og 


behov 


 bruke punktene under fagområdene som utgangspunkt for opplevelser 


 


 


DANNING: 
Danning hører naturlig sammen med omsorg, læring og lek. ”Danning er en livslang prosess 
som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. 
Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for 
meningsdanning, kritikk og demokrati” (Rammeplanen).  
 


Dette vil personalet gjøre for å fremme danning: 


 være gode rollemodeller og oppfordre barn til å si hei og hadet, takke for maten, spørre om 


noen kan sende for eksempel pålegg, sitte i ro ved bordet, vente på tur, dele,med mer 


 rose barna når de gjør eller sier positive ting 


 oppfordre barna til å hjelpe hverandre 


 la barna få oppgaver som å dekke bordet, rydde etter seg og andre 


 sette i gang lekegrupper. Være støttespiller i leken og passe på at alle barn får delte i 


fellesskapet 
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 lese bøker, ha samtaler eller ha rollespill som handler om å være sammen 


 oppfordre barna til å komme med sine synspunkter og innspill i lek og samlinger samtidig 


som de blir oppfordret til å lytte til de andre 


 


 


 


 


              


BARNS MEDVIRKNING: 
Barna har rett på å få medvirke når barnehagens hverdag og aktiviteter skal planlegges og 


vurderes. De skal bli spurt om deres meninger, og deres synspunkter skal bli vektlagt i samsvar 


med deres alder og modenhet. Barna har rett til å ha sine egne meninger, tanker og følelser, og 


skal respekteres for det. Personalet skal bli så godt kjent med de minste barna at de kan tolke 


deres uttrykk. Samtidig må barna lære at deres ønsker alltid kan oppfylles eller at ønsker må 


utsettes til en annen gang. Dette er en viktig del av det å delta i et demokratisk samfunn. Barna 


skal føle seg betydningsfulle og få styrket sin selvfølelse. Medvirkning er en viktig del av 


danningsprosessen. 


 


Dette vil personalet gjøre for å fremme barns medvirkning: 


 lytte til barnas verbale og nonverbale uttrykk og ta det de sier på alvor 


 gi barna tid til å uttrykke seg 


 følge opp avtaler vi har inngått med barna 


 ta barna med i planlegging og evaluering av felles aktiviteter, innhold i klubber og prosjekter 


 oppfordre barna til å lytte til hverandre og se ting fra den andres side 


 hjelpe barna til å forstå at de ikke alltid kan få gjennomslag for sine ønsker 


 ta barnas følelser på alvor og gi barna mulighet til å velge leker, mat og klær så langt det er 


mulig 


 ta begge parters meninger på alvor i konflikter og hjelpe de til å komme frem til en løsning 


som er til beste for begge parter 


 


 


 


 


MANGFOLD, LIKESTILLING OG TILRETTELAGT TILBUD 
Barnehagen gjenspeiler dagens samfunn og har et mangfold i forhold til kultur, kjønn, alder, 


trosretning og funksjonsnivå. Alle barn som kommer til barnehagen skal oppleve trivsel, 


livsglede, mestring og følelse av egenverd. Personalet har ansvar for at alle barn uansett 


funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn får oppleve at de selv og gruppen er 


betydningsfulle personer for fellesskapet. Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge 


vansker og å oppdage barn med særskilte behov. 


 


Dette vil personalet gjøre for å fremme mangfold og likestilling: 


 belyse likheter og ulikheter mellom kulturene som er representert i barnehage for å gi barna 


forståelse og innsikt 


 bruke sang, musikk og bevegelse, rim og regler som gode innfallsvinkler for felles 


opplevelser og samhold 
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 observere alle barn og eventuelt i samarbeid med foreldrene henvise barn til videre 


utredning. Dette kan være vansker med språk, motorikk, atferd og samhandling 


 tilrettelegge og organisere for at barn med særskilte behov får den hjelpen de trenger 


 lytte, støtte og utfordre barna for å fremme positiv utvikling 


 rose og fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold 


 la alle barn uavhengig av kjønn bli presenter for og få mulighet til å delta i aktiviteter 


 


 


 


 


 


GOD FOLKEHELSE: 
Vi skal legge til rette for fysisk aktivitet inne og ute, og så langt det lar seg gjøre være ute hver 


dag. Barnehagens uteområde er stort og variert og gir barna ulike erfaringer.  


Vi skal lære barna å vaske hender før måltider og etter dobesøk.  


Vi skal tilby sunn mat med frukt og grønnsaker.  


 


Ved sykdom må alltid barnets allmenntilstand tas hensyn til før barnet kan komme i 


barnehagen. Barnet må ha en feberfri dag hjemme før det kan komme i barnehagen, og ved 


oppkast og diarè må barnet være hjemme i 48 timer etter at diarè har opphørt eller barnet har 


sluttet å kaste opp.  De ansatte har samme regelen som barna.  


Kommuneoverlegen i Marker kommune har lagd et skriv som deles ut til alle som begynner i 


barnehagen. Der står det at de ansatte ikke har lov til å gi medisin til barna. Unntaket er ved 


kroniske sykdommer som for eksempel astma. Da fyller foreldrene ut et skjema som 


oppbevares i barnehagen.  
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FAGOMRÅDENE: 
I Rammeplanen er det beskrevet 7 fagområder som barna skal få kjennskap til i løpet av året. 


Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil være 


representert samtidig i samlinger/prosjekter og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i 


nærmiljøet.  


Alt arbeid i barnehagen må tilrettelegges ut fra barnas alder om modenhet. Det meste vil være 


felles for alle aldersgrupper og noe vil komme i tillegg for barna på Sommerfuglen. Også 


innenfor aldersgruppene vil det bli ulikheter. Det er barnehagens ansvar å skape progresjon i 


barns læring. Månedsbrevene vil beskrive mer detaljert hva hver avdeling med sine aldersgrupper 


gjør i forhold til fagområdene.   


  


1. Kommunikasjon, språk og tekst: 


Aktivitet Larven Aktivitet Sommerfuglen 


Synge sanger Synge sanger 


Ha bøker tilgjengelig/lese/se i bøker Ha bøker tilgjengelig/lese/se i bøker 


Gå på biblioteket Gå på biblioteket 


Rim og regler Rim og regler 


Benevne ord og begreper ved stell, måltid osv Benevne ord og begreper ved stell, måltid osv 


  


 


                


 


2. Kropp, bevegelse og helse 


Aktivitet Larven Aktivitet Sommerfuglen 


Dans og sangleker Dans og sangleker 


Turer i nærmiljø, skog og mark Turer i nærmiljø, skog og mark, korte og lange 


turer 


Fysisk aktivitet i gymsalen Fysisk aktivitet i gymsalen 


Ute stort sett hver dag Gullvingene bader en gang i måneden 


Tilby sunn og næringsrik mat Tilby sunn og næringsrik mat 


Hygiene: Vaske hender før mat og etter 


toalettbesøk 


Hygiene: Vaske hender før mat og etter 


toalettbesøk  


Utfordre på å klare seg selv Ute stort sett hver dag 


 Lære om de ulike følelsene ved hjelp av bilder  


 Utfordre på å klare selv 


 


 


 


3. Kunst, kultur og kreativitet 


Aktivitet Larven Aktivitet Sommerfuglen 


Tilby barna et variert utvalg av formings- og 


konstruksjonsmateriell 


Tilby barna et utvalg av formings- og 


konstruksjonsmateriell 


Besøke Kanalmuseet Ha tilgjengelig med utstyr så barna kan kle seg 


ut 


Markere FN-dagen Besøke Kanalmuseet 


 Markere FN-dagen 


 La barna få kjennskap til ulike kulturer som er 







representert i barnehagen 


 Gullvingene støper lys før jul 


 


 


 


4. Natur, miljø og teknikk 


Aktivitet Larven Aktivitet Sommerfuglen 


Turer i nærmiljø  Turer i nærmiljø 


Forskeruke hvor vi eksperimenterer  Legge merke til det som skjer de ulike 


årstidene 


Lage mat ute Forskeruke hvor vi eksperimenterer  


Oppfordre til konstruksjonslek Vi følger prosessen fra larve til sommerfugl 


La barna få kjennskap og erfaring med PC, 


fotoapparat  


Lage mat ute 


 Oppfordre til konstruksjonslek 


 La barna få kjennskap og erfaring med PC, 


fotoapparat 


 


                


5. Etikk, religion og filosofi 


Aktivitet Larven Aktivitet Sommerfuglen 


Lære å ha respekt for planter, dyr og 


mennesker 


Lære å ha respekt for planter, dyr og 


mennesker 


Hjelpe barn til å uttrykke ønsker og behov og 


sette ord på følelser 


Hjelpe barn til å uttrykke ønsker og behov og 


sette ord på følelser 


Undre seg sammen med barna Undre seg sammen med barna 


Ha fokus på vennskap Ha fokus på vennskap 


Kirkebesøk før jul og påske Kirkebesøk før jul og påske 


 


 


6. Nærmiljø og samfunn 


Aktivitet Larven Aktivitet Sommerfuglen 


Barna har sin egen bok med bilde av familien  


Bruke nærmiljøet: skolen, lekeplassen, 


Tangen, Bommen 


Bruke nærmiljøet: skolen, lekeplassen, 


Tangen, Bommen 


Besøke biblioteket Besøke biblioteket 


 


 


7. Antall, rom og form 


Aktivitet Larven Aktivitet Sommerfuglen 


Sortere og rydde leker og spill La barna delta ved tilberedning av mat 


Bruke telleremser Sortere og rydde leker og spill 


Bevege seg i store og små rom Bruke telleremser 


Bli kjent med plasseringsbegreper som over, 


under, mellom, bak, foran, sist, først, osv. 


Bli kjent med ulike matematiske begreper for 


tall, mål, mengde, størrelse og former i 


hverdagen 


 Bevege seg i store og små rom 


 Bli kjent med plasseringsbegreper som over, 







under, mellom, bak, foran, sist, først, osv. 


 Spille spill 


 


 


 


 


 


 
               


OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE 


 
Barnehage og skole samarbeider om en god overgang til skolen. Barnehagen forbereder barnet 


til skolestart og skolen er klar til å ta i mot 6-åringene. Barnehagene i Marker kommune har 


utarbeidet en kompetanseplan som beskriver hva barnehagebarna skal ha med seg av 


grunnleggende kompetanse for best mulig å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger når 


de starter i 1.klasse. Det er laget et årshjul som både barnehager og skole skal følge. 


Intensjonen med planen er: 


 å sikre best mulig helhet og sammenheng mellom barnehage og skole/SFO 


 å sikre en trygg og god skolestart, og evnt. SFO, til beste for barnet 


 å overføre informasjon til beste for barnet, i samspill med og etter samtykke fra 


foreldrene 


Årshjulet ser i korte trekk slik ut:  


 barnehagene har fellestreff en gang i måneden i september – mai 


 i februar er det innskriving av nye elever 


 i mars/april er det faddertreff der nye 1.trinn og 3.trinn møtes 


 i mai kaller skolen inn til foreldremøte  


 i juni er det besøksdag på skolen 


 


Foreldrene til skolegruppa vil få et eget informasjonsskriv om innholdet i skolegruppa. 


”Gullvingene” vil ha noen aktiviteter som bare er deres. De har treff med de andre barnehagene 


en gang i måneden, de bader i bassenget på skolen en gang i måneden, de har klubb en gang 


i uka, de er på Marker bo- og servicesenter og synger på Lucia og de overnatter i barnehagen 


før sommeren.  
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SATSNINGSOMRÅDER 2016  


 
For dette barnehageåret har vi valgt å ha fokus på 2 områder: LEK og VOKSENROLLEN. 


 


 


LEK  


Leken har en sentral plass i barnehagedagen. Den er en frivillig aktivitet og har en verdi i seg 


selv. Barn leker fordi det er morsomt og skaper mening. Leken er en arena for læring. I leken 


bearbeider barna opplevelser og inntrykk, og det bidrar til at barna utvikler seg og lærer mens de 


leker. 


 


Dette vil personalet gjøre for å fremme god lek: 


 ha det som tema på personalmøter og plandager gjennom hele året 


 bruke filmer fra blant annet Utdanningsdirektoratet for å reflektere over eget arbeid 


 bruke praksisfortelling fra hverdagen for å reflektere på avdelingsmøter 


 Store deler av dagen skal settes av til lek både inne og ute 


 Observere leken for å se hvilke roller barna har/får, om de har de lekeferdighetene som 


trengs for å delta i leken og om noen blir holdt utenfor i leken 


 Hjelpe barn som trenger det til å komme inn i leken på en god måte ved for eksempel å 


tilby en rolle 


 Delta i leken for å lære barn lekeferdigheter. Oppfordre/dempe barn ut fra observasjon 


 Gi nye impulser i leken med opplevelser som barna bearbeider på sin måte; bøker, sanger, 


turer,med mer 


 Tilrettelegge det fysiske miljøet for å kunne leke i små grupper 


 Ha tilstrekkelig tilgjengelig utstyr til lek; grov- og finmotorisk, familie- og rollelek, spill, 


formingsaktiviteter, bygge- og konstruksjonslek 


  Ha lekegrupper for å danne vennskap  


 


 


VOKSENROLLEN  


En av de viktigste faktorene når det gjelder kvalitet er vi voksne som arbeider i barnehagen. Det 


hjelper ikke med store og ”fine” ord hvis ikke vi er ”gode” voksne for barna og deres foreldre. 


Rammeplanen stiller store krav til de ansatte, og det kreves stor og bred kompetanse hvis man 


skal klare å mestre alt. Vi kan heller ikke klare å mestre alt til enhver tid, men vi jobber mot de 


målene som vi selv og rammeplanen har fastsatt.  


 


En annen viktig faktor er at vi voksne må fungere godt både hver for oss og sammen. Den 


enkelte voksne må kunne reflektere over sine sterke og svake sider både i samvær med barna 


og de andre voksne. Og med selvinnsikt og bevisstgjøring i forhold til egen kapasitet kan man 


utnytte sine sterke sider, og samtidig jobbe med sine svake sider. 


Noe som igjen gir et godt grunnlag for arbeidsglede og et godt samarbeid rundt barna.  


 


Dette vil personalet gjøre for å fremme den gode voksenrollen: 


 ha voksenrollen som tema på personalmøter og plandager gjennom hele året 


 se på filmer for å bli mer bevisst hvordan vi jobber  


 delta i lek, men også holde avstand slik at barna kan leke for seg selv og sammen (være 


oppmerksomt tilstede for å observere) 


 være tilgjengelig for barna 


12 







 legge til rette for variert lek; bevegelseslek, liksomlek/rollelek, regellek og konstruksjonslek 


 prate med barna, og hjelpe med å sette ord på leken/leker 


 veileder barna til å dele på lekene, vente på turen sin og inkludere andre i leken 


 veileder barna til å ta kontakt på en positiv måte; vi kommenterer hvis et barn sier/gjør 


noe pent 


 veilede og hjelpe barna med å løse konflikter 


 legge til rette lek i smågrupper slik at barna får bedre ro til å utdype bekjentskapet seg 


imellom  


 fordele oss til beste for barna ute og inne 


 være forbilder for barna 


 veilede og utvide leken 


 


 


 


               


TRADISJONER/FELLES AKTIVITETER  


 
Aktiviteter Dato 


Tussilagolekene En dag det er snø i jan/febr/mars 


Karneval  Fredag 19. februar 


Barnehagedagen Tirsdag 1. mars 


Kirkebesøk (påsken) En dag i uke 11 


Vårfest Fredag 13. mai 


Overnatting i barnehagen for Gullvingene En torsdag på våren 


Sommerfest ute for barn, foreldre og 


besteforeldre 


Mandag 6. juni kl 17 


Idrettsdag for alle barnehagene på Bommen Fredag 10. juni 


Sjørøverfest Torsdag 16. juni 


FN-dagen. Inntektene av salget går til FORUT Mandag 24. oktober 


Lucia. Sang,lussekatter og kaffe/saft. Tirsdag 13. desember kl 7.45 


Julesamling for barnehagene i kirken En dag i uke 50 


 


 


 


DOKUMENTASJON OG VURDERING 


 
Dokumentasjon skal inngå som en naturlig del av arbeidet i barnehagen. Dokumentasjon gir 


barna bekreftelse på opplevelser og gir foreldrene innsikt i barnas hverdag.  


Dokumentasjon hos oss er: 


 referat fra møter og foreldresamtaler 


 barns tegninger og foto dokumenterer hverdagen og spesielle pedagogiske aktiviteter i 


barnehagen 


 månedsplan og rapport fra forrige måned dokumenterer planer og hva som har skjedd 


den forrige måneden 


 bilder i gangen og på Facebook dokumenterer hva vi har gjort den siste tiden 


Barnehagen skal systematisk vurdere sitt arbeid for å sikre kvalitet og utvikling. Personalet, 


barn og foreldre skal gis mulighet til å delta i vurderingsarbeidet. 
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Personalet vurderer sitt arbeid: 


 på avdelingsmøtene 1 gang i uka vurderer vi barnas trivsel, fysiske miljø på 


avdelingen, voksenrollen, aktiviteter på planen bla. 


 På personalmøter 2 ganger i året ved gjennomgang av årsplan 


 Medarbeidersamtaler hver vår. 


    Barn får komme med sine innspill/meninger: 


 I daglige samtaler 


 Ved planlegging og avslutning av prosjekt. 


 Tolking av de yngste barnas uttrykk 


    Foreldre vurderer barnehagens arbeid: 


 ved foreldresamtaler 1 evnt. 2 ganger i året 


 brukerundersøkelse i februar hvert år 


 på foreldremøter 


 til SU via FAU 


 ved daglig kontakt 


 


BARNEHAGENS SAMARBEIDSPARTNERE  


 
 Foreldrene. Vi ønsker et godt samarbeid med foreldrene med gjensidig respekt for 


hverandre. Den daglige kontakten mellom ansatte og foreldre ved bringing/henting er 


viktig for å få et godt samarbeid. Da barnet begynner i barnehagen har vi en 


oppstartssamtale like etter at barnet har begynt. Videre har alle har èn foreldresamtale, 


eventuelt to i året.  


 De andre barnehagene. Skolestarterne treffes en gang i måneden. Styrerne har jevnlige 


møter. Noen felles kurs, og en plandag felles i året. 


 Marker skole. Vi bruker svømmehallen og gymsalen, og gjør oss kjent med uteområdet. 


Dette trappes opp mot skolestart. Se ellers punktet om overgang bhg-skole.  


 Helsestasjonen, psykisk helse og fysioterapeut. Helsesøster og fysioterapeut kjenner 


barnet fra fødsel. Vi samarbeider om de felles barna. Fysioterapeut observerer og 


kartlegger 4-åringene i barnehagen. Tilrettelegging for enkeltbarn ved behov i samarbeid 


med foreldre.  


 Spesialpedagog. Kathrine O. Huset er ansatt som spesialpedagog i kommunen. Ho 


observerer barnegruppa, og enkeltbarn i samarbeid med foreldrene, for å komme med 


råd til personalet når vi trenger det. Kathrine jobber med de barna som er henvist til PPT, 


og har fått tildelt spesialpedagogiske timer.  


 Barnevernet. Vi har ansvarsgruppemøter med barnevernet på enkeltbarn. Barnehagen har 


meldeplikt til barnevernet (jfr.§22 Barnehageloven).  


 PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste). Observere og kartlegger enkeltbarn i samarbeid 


med foreldrene. Veileder personalet.  


 BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk Poliklinikk). Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, 


forkortet BUP, er et tilbud i spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom i Norge. Arbeidet er organisert som 


et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge. BUPs hovedoppgaver er å hjelpe barn fra 0 til 17 år og 
deres familier i form av utredning, behandling, rådgivning og tilretteligging knyttet til psykiske 


vansker, atferdsvansker og læringsvansker. (Wikipedia)   Barna henvises til BUP via fastlegen.  
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OVERSIKT OVER PLANDAGER 


 
 Mandag 4. januar 


 Fredag 6. mai 


 Torsdag 2. juni 


 Mandag 1. august 


 Fredag 11. november 
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Viktig å lese dette avsnittet først! 
Denne planen er både en virksomhetsplan og en årsplan. Virksomhetsplanen er en langsiktig plan, som 


sikrer oss at vi har en plan for tiden barnet går i barnehage. At det skjer utvikling i tilbudet, samtidig som det 


hele henger sammen i en rød tråd. Årsplanen tar for seg det aktuelle vi ønsker å gjøre inneværende år.  


I stedet for å lage forskjellige dokumenter både dere og vi må forholde oss til, har vi valgt å lage ett 


dokument hvor vi finner all aktuell informasjon angående barnehagens innhold og planer. 


Virksomhetsplanen skal evalueres hvert år, og nødvendige endringer gjøres. 
  


Først i denne planen beskriver vi rammebetingelsene våre og hvilke følger dette har for vår barnehage.  
 


Deretter beskriver vi hva vi ønsker å vektlegge innen hvert enkelt fagområde. Fagområdene vier vi stor 


plass, fordi vi synes det er viktig å synliggjøre hva som er viktig for vår barnehage. Vi har en overskrift som 


heter «Dette skal prege oss», her står det beskrevet hva som alltid skal vektlegges hos oss, uavhengig av 


temaer og prosjekter det inneværende år (virksomhetsplan). Under overskriften «Med fokus på 


naturen/Haldenvassdraget» forteller vi hva vi ønsker å fokusere på innenfor vårt satsningsområde 


(virksomhetsplan). Til slutt kommer det en overskrift med tittelen «Dette er hva vi ønsker å vektlegge dette 


barnehageåret». Her benevner vi spesifikt hva vi ønsker å vektlegge dette aktuelle året (årsplan).  I år er 


naturen hovedfokus, neste år blir det Haldenvassdraget, deretter naturen igjen osv. 
 


Til slutt i planen kan dere lese om barnehagens innhold. 


 


Faste temaer i august og september 


Hver august og september har vi ekstra fokus på vennskap og trivsel. Dette er selvsagt områder vi drar 


med oss hele året, men med en ekstra tyngde disse to månedene. 


 


FAGOMRÅDENE 
For å sikre et helhetlig tilbud i alle landets barnehager, blir det stilt flere krav til barnehagens innhold. Blant 


annet er det 7 fagområder som alle barnehager må forholde seg til. Disse fagområdene gjenspeiler fagene 


barna møter på skolen. Senere i planen beskriver vi hva vi kommer til å jobbe med innen hvert enkelt 


fagområde. Vi jobber sjelden med fagområdene hver for seg, de blander seg naturlig sammen, og dere vil 


oppleve at vi som regel vil jobbe med flere fagområder samtidig. Derfor vil også noen av aktivitetene stå 


under flere fagområder. Dette gjør vi fordi vi liker å jobbe prosjektrettet, alle fagområder skal synes i det vi 


gjør, og det er barnas engasjement som skal styre oss og hvilken vei prosjektet tar. Vi ønsker oss heller 


mange korte prosjekter enn et stort som ikke fanger barnas interesser. 
 


Det er en bevisst tanke fra oss at vi planlegger noen aktiviteter flere år på rad, vi ønsker med dette å skape 


gjenkjennelse og mening for barna, vi vet jo at det barn synes er morsomt får de ikke nok av! 


 


Progresjon i innholdet 


Vi har tatt et bevisst valg i personalgruppa på at vi ikke ønsker å ha en detaljert progresjonsoversikt over 


hva vi forventer å gjøre med barna, eller forventninger til barna på de ulike alderstrinnene. Vi vil legge til 


rette for aktiviteter med hensyn til barnas interesser og modning på lik linje som vi deler i aldersgrupper. 


Det er opplegget den aktuelle dagen og barnegruppas sammensetning som avgjør hvilket tilbud barna får, 


og ikke når de er født. Dette tilsier at vi har/viser progresjon i alt vi gjør med barna, men dette blir ikke 


synliggjort før i månedsplanene og i dagsrapportene. 
 


I sammenheng med det som er beskrevet ovenfor, vil dere oppleve at ikke alle barna vil gjøre/være med på 


alt som er listet opp under avsnittet om fagområdene, men at innholdet og aktivitetene tilpasses hvert 


enkelt barn og barnegruppa som helhet. 
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Øymark barnehages faste fokusområder 


Sammen med foreldregruppa har vi for noen år siden blitt enige om at vi bør profilere oss innen det som 


særpreger vår barnehage. Og det er nettopp vår umiddelbare nærhet til Haldenvassdraget og skogen. 


Denne unike muligheten ønsker vi å utnytte i størst mulig grad. Derfor vil både Haldenvassdraget og 


naturen være med på å prege innholdet i aktiviteter vi tilbyr i barnehagen vår. Dere vil se i avsnittene om de 


ulike fagområdene at vi knytter lek, naturen og Haldenvassdraget opp mot de fleste aktiviteter som vi 


planlegger. 
 


Denne høsten har vi valgt og ikke ha egen årsplandugnad med dere foreldre. Det er fordi dere har vært så 


flinke tidligere og derfor fortsatt har mange gode ideer som vi tar med oss videre. Foreldrene har stor 


innvirkning på hvilke temaer vi vektlegger, det synes vi er både riktig og viktig. Barna er også gode 


informanter i arbeidet med å finne interessante og aktuelle temaer! 
 


Siden vi velger å jobbe prosjektrettet, kan dette innebære at planene våre tar en annen vei enn hva vi 


hadde planlagt. Dere vil derfor kanskje oppleve at vi ikke kommer innom alt som er beskrevet her. Men 


som sagt er det viktigere for oss å følge barns engasjement og sporene de legger ut for oss, enn å haste 


videre til planlagte aktiviteter. Vi ønsker at barna skal virke med i det vi gjør, mer om dette under avsnittet 


«Barns medvirkning». 
 


Barna er viktige samarbeidspartnere når vi planlegger, gjennomfører og evaluerer planene våre! 


 


Hovedfokusområde dette barnehageåret 


Hovedfokus: barna Hovedfokus: voksne 
2015-2016: Naturen og skogen 


                     2016-2017: Haldenvassdraget 
2017-2018: Naturen og skogen 


                     2018-2019: Haldenvassdraget 


1. HMS 
- få på plass oppdaterte systemer på de viktigste 
områdene innen HMS 
- vi jobber oss systematisk igjennom, målet er å få på 
plass alle planer innen beredskapsplaner, miljørettet 
helsevern og IKT dette året. 
2. Fortsatt ha fokus på voksenrollen og teambuilding, 
både på og utenfor jobb 
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1. Kommunikasjon, språk og tekst 
Dette skal prege oss 
- vi erfarer dessverre at det er vanskelig å ha bøker tilgjengelig for alle barna i barnehagen, det er for mye som blir 
ødelagt. Vi er derfor bevisste på å tilby barna å bli lest for, vi mener det skal leses hver dag! 
- i samlingene og spontant i hverdagen kommer vi til å lese for barna, vi vil gjøre barna kjent med ulike sjangre som 
fortellinger, rim og regler. Barna skal bli kjent med symboler som tall og bokstaver 
- vi vil oppmuntre barna til å ta roller, og til å fremføre enkle tekster eller sanger for resten av gruppa 
- vi ønsker at skriftspråket skal være synlig i barnehagen 
- vi voksne er gode språklige rollemodeller, vi benevner det vi gjør, vi retter ikke på barna, men gjentar ordet korrekt. 
Vi ønsker å skape et miljø hvor vi kommuniserer med respekt, og hvor vi øver på å ikke avbryte hverandre. 
- i konflikter veileder og støtter vi barna til å ordne opp ved hjelp av kommunikasjon. De lærer å sette ord på følelsene 
sine, og opptre høflig ovenfor hverandre. Barna får med dette gode erfaringer i å løse konflikter på en fredelig måte. 
- hver måned lærer barna enten en ny sang, et rim eller en regle 
- barna skal få øve seg i å ytre sine meninger, samtidig som vi må vise respekt for andres meninger 
- vi dikter eventyr sammen med barna, dette gir spenning og trener opp kreativiteten 
- å spille spill er en daglig aktivitet i barnehagen. Både spontant og planlagt 
- i løpet av året vil vi bli kjent med forskjellige historier fra Bibelen 
- barna vil være med på å skrive tekster på PC, og skrive ut. Vi bruker også Ipad i vårt pedagogiske opplegg 
- vi benytter oss av faste opplegg fra «Tall- og språksprellpermen», «Snakkepakka», pluss andre språkleker 
- dette fagområdet som alle de andre skal være synlige både i barnehagen, i skogen og på Gjøngerud 
 
Med fokus på naturen/Haldenvassdraget, er det dette som preger oss 
- når vi er på turer og ellers ute i naturen, vil vi snakke om og undre oss sammen med barna om det vi ser, hører og 
finner i nauren 
- vi har en plakat over alle fiskeartene i Haldenvassdraget som vi bruker de årene Haldenvassdraget er tema 
- vi har samlinger både i skogen og i barnehagen, alt etter hvor vi befinner oss 
- vi vil bli kjent med sanger, rim og regler som handler om naturen. Vi lager rim på det vi ser 
- vi vil bruke oppslagsverk/faktabøker og internett for å få svar på det vi lurer på 
- vi vil ha natursti 
- vi kommer til å plukke frem bøker som passer direkte inn i temaene våre, som både barna kan se i og som vi 
voksne benytter oss av i arbeidet 
 
Dette er hva vi ønsker å vektlegge dette barnehageåret 
- Bokprosjekt for de yngste. Mer info blir gitt. 
- Et eventyr som skal følge oss gjennom hele året 
- Lage lesekorps (NRK)                                                                                                             
- Male/tegne til ulik musikk, blant annet Dovregubbenshall                                                                                            
- Bli bedre kjent med «Bravo-Leken» som metode                                                                     
                   
 


                
            Dere ser vel at barna har skrevet LOVE                 Plansjen informerer oss både                 Gitaren er med på tur…                           …for samling må vi ha i skogen  også! 
                                                                                                       med  bilde og tekst                                                                            


 
 


 


 


 


 
Gi barna kjærlighet, og enda mer kjærlighet, så kommer folkeskikken av seg selv 
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2. Kropp, bevegelse og helse 
Dette skal prege oss 


- barna skal lære å kjenne kroppen sin og sette grenser for egen kropp. Og gjennom dette utvikle respekt for 


hverandre og for andres meninger 


- vi er opptatt av kostholdet i barnehagen, vi byr på et variert kosthold og er bevisst hva slags pålegg vi tilbyr barna. 


Vi har varmmat ca to ganger i uka. Barna får servert hjemmebakt brød hver eneste dag, vi har brød til lunsj, vi har 


også planer om å begynne å bake vårt eget knekkebrød. Vi serverer frukt/grønnsaksmåltid hver ettermiddag. Fisk er 


en naturlig del av både varmmaten og pålegget i barnehagen 


- vi har fokus på mat, og dens påvirkning på kroppen og helsa 


- barna vil bli kjent med de ulike sansene sine, og deres funksjoner 


- dans og bevegelse til musikk er en naturlig del av livet i barnehagen 


- vi ønsker å gjøre barna kjent med ulike idretter som kan gjøres til de forskjellige årstidene 


- ellers er vi opptatt av å være ute og på tur så mye vi kan! 


 


Med fokus på naturen/Haldenvassdraget 


- vi liker å gi barna kroppslige utfordringer, de to eldste aldersgruppene er som kjent på tur flere dager hver uke. 


Barna som er født i 2013 eller tidligere skal være på tur minst en gang i uka. De aller yngste så ofte humør og vær 


tillater det 


- vi er på tur uansett årstid eller vær, barna skal erfare de ulike årstidene og hvordan naturen forandrer seg og med 


det gir nye utfordringer 


- vi vil lage hinderløype i skogen og i barnehagen, med ulike motoriske utfordringer 


- vi kommer til å ha natursti 


- vi ønsker også å gjøre barna kjent med ulik mat som vi kan finne i naturen og nærmiljøet. Ved for eksempel 


bondegårdbesøk 


 


Dette er hva vi ønsker å vektlegge dette barnehageåret 
- Vi vil ha vårt eget sommer-OL                                                                                         
- Bruke skogen/sporløype                                                         
- Toppturer i Øymark, med Linnekleppen som hovedmål    
- Sykkeldag 
- Førstehjelp 
- Arena for utforskning                                
                                                                                                                               
 
 


                      
                                    Det finnes mye god helse i fine                              Å balansere er god trening for          Gode venner og fysisk aktivitet          Sunn måt også på tur 


                                                   naturopplevelser                                                      kroppen                                  er viktig for barna også 


 


 


 


 


 
Den sterkeste må være den snilleste 
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Den sterkeste må være den snillest 


3. Kunst, kultur og kreativitet  
Dette skal prege oss 
- vi vil at barna skal bli kjent med ulike kunstneriske uttrykksformer. Vi vil bruke ulike maleteknikker og blanding av 
farger, vi modellerer og tegner. Barna vil i tillegg bli kjent med ulike materialer som blant annet treverk, gips og leire 
- vi kommer til å dramatisere for barna, og vi vil oppmuntre barna til å gå inn i roller og spille for de andre 
- vi spiller musikk og lar barna danse til denne 
- noe av de barna produserer får de med hjem, mens noe vil først bli brukt til utsmykning av barnehagen 
- vi har blant annet Bruget på Ørje vi kan dra til for å oppleve kunst og se på utstillinger 
- vi har utkledningstøy tilgjengelig for barna. Vi ønsker oss fortsatt mer, om noen har! 
- ellers er det viktig for oss å gi barna nok tid til frilek, frilek hjelper barna til å bearbeide opplevelser og er med på å 
øke deres kreativitet! 
 
Med fokus på naturen/Haldenvassdraget 


- vi går på skattejakter i naturen, vi lager kunst av det vi finner.  


- de eldste barna skal på fisketurer i Øymarksjøen 


- vi vil bli kjent med livet i Haldenvassdraget, med blant annet besøk på Kanalmuseeet 


- gjennom temaene våre skal barna få bruke alle sansene sine, de skal både få se og føle, fordi det da er lettere både 


å lære, og skape noe videre selv 


- barna får låne kameraet og ta bilder 


- vi skal lage skulpturer i naturen 


 


Dette er hva vi ønsker å vektlegge dette barnehageåret                                                               
- Male med hender, beina og andre materialer 
- Lage egne trykk på t-skjorter                                                                              
- Lage fuglekasser/brett                                                           
- Ha ulike utstillinger av prosjekter gjennom året 


 


                    
                Kreativ måte å lage hjerte på!           Male på ulike underlag er spennende!    Å ta roller er viktig for barna i                          Kunstneriske barn som lager sine egne blåbær! 


                                                                                                                                         deres utvikling av egen identitet 


 


 


 


 


 


 
Hyss finner man ikke på, det bare skjer. Og at det er et hyss veit man ikke før etterpå 
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4. Natur, miljø og teknikk 
Dette skal prege oss  
- vi ønsker å gi barna gode og varierte naturopplevelser, vi variere derfor målene med turene våre. Vi går på turer 
med selve turen som mål, og la barna leke på egne premisser. Og vi vil gå på turer hvor vi voksne i større grad styrer 
leken og innholdet. 
- vi er på gårdsbesøk, vi vil gjøre barna kjent med gårdenes betydning for maten vi har på bordet. Barna skal få 
kjennskap til produksjon av matvarer 
- barna er med på å bruke det tekniske utstyret vi har i barnehagen, blant annet er de med på å kopiere, ta bilder, 
lagre dem og skrive de ut 
- vi har lego og andre byggeleker som er tilgjengelig for barna 
- vi kildesorterer avfallet vårt, barna er med på dette når de rydder opp etter seg når vi har spist eller har holdt på 
med formingsaktiviteter 
- på tur plukker vi opp søppel vi finner, og er alltid veldig nøye på å få med alt søppel hjem. Dette er også noe barna 
er veldig flinke og opptatt av! 
 
Med fokus på naturen/Haldenvassdraget 


- vi vil besøke Bruget, både for å se på kunstutstilling, og for å besøke museet 


- vi vil følge naturen gjennom årstidene 


- vi skal bli kjent med livet i Øymarksjøen, og dra på museet og se deres utstilling av vassdraget 


- vi vil bli kjent med ulike arter vi finner i nærmiljøet 


- vi høster av det naturen gir, og bruker det i matlaging 


- ettersom naturen er vårt satsningsområde, vil selvsagt dette fagområdet være en bærebjelke gjennom alle 


aktivitetene våre, og de andre fagområdene blir da trukket inn i dette arbeidet 


 


Dette er hva vi ønsker å vektlegge dette barnehageåret 
- Lage vår egen grønnsakshage 
- Ha fokus på gjenbruk og miljøvern 
- Lære om elgjakt 
- Besøke kanalmuseet 
 
 


                     
         Viktig å bli kjent med naturens elementer,          Ojsann! Hva slags spor er dette?       Hva slags åker går vi             Med stor konsentrasjon og riktig teknikk går dette fint! 
          og hva som må til før vannet siver inn…                                                                    gjennom? 
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Når en del synes man er for stor, og en del synes man er for liten, så er man kanskje alldeles presis 
akkurat gammel 


 


 


 


 


 


5. Etikk, religion og filosofi 
Dette skal prege oss 
- vi henviser til avsnittet om «Utvidet kristen formålsparagraf». Her står det beskrevet hva vi ønsker å vektlegge i vårt 
arbeid innen etikk og religion. Når det gjelder filosofi, vil vi til ulike tider ta opp aktuelle spørsmål og emner med 
barna, og høre deres tanker og meninger om dette. Når slike spørsmål dukker opp i hverdagen synes vi det er viktig 
å ta barna på alvor, og undre oss sammen med dem. Vi vil bidra til å skape selvstendige, kreative og logiske tanker 
for barna. 
 
Med fokus på naturen/Haldenvassdraget 
- vi vil ha vekt på naturens betydning for livet på jorda 
- vi vil filosofere om betydningen av å ta vare på naturen for kommende generasjoner 
- vi vil filosofere rundt Skapelsen av naturen, og alle underverker den byr på 
 


Dette er hva vi ønsker å vektlegge dette barnehageåret 
- I hver månedsplan blir vi kjent med en ny bibelhistorie 
- Vi ønsker å fortsette samarbeidet vårt med Øystein Sjølie 
- Vi ønsker å dra på kirkevandring, med et besøk til hver kirke i kommunen vår 
- Ta opp med barna aktuelle etiske, religiøse og filosofiske spørsmål, dilemmaer og utfordringer vi møter i hverdagen 
 
 
 
 
                                                           
                                                                                                                 


                                                           
                                                              Kirka vår! Denne er en viktig del         Vi undrer oss over naturens           Vi liker å gjøre oppdagelser og 
                                                                   av barnehagens identitet                              små kryp                             erfaringer i skaperverket 
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6. Nærmiljø og samfunn 
Dette skal prege oss 
- vi ønsker å gjøre barna kjent med ulike virksomheter og kulturer i nærmiljøet. Vi vil dra på gårdsbesøk, besøke 
andre barnehager, skolen, ulike arbeidsplasser, biblioteket og kirken for å nevne noe 
- vi vil snakke om hvor liten del vi er av den store verden. Og med dette komme inn på andre kulturer, religioner og 
levesett 
- barna vil bli kjent med gamle mattradisjoner 
- vi kommer til å ha tema om samene, vi vil lese fortellinger og sagn, og vi vil bli kjent med samisk kultur og 
hverdagsliv 
- vi trener på hvordan man skal opptre når vi ferdes langs veien, og at man skal vente ved porten når man skal hjem 
- hver vår tar vi opp sjøvettreglene, hver høst og vår tar vi for oss trafikkreglene med barna 
 
Med fokus på naturen/Haldenvassdraget 


- i vårt arbeid med naturen vil vi også bli kjent med ulike særpreg på naturen rundt i verden 


- vi går på turer i skogen, både for å leke og for å høste av det den har å tilby, som sopp og bær 


- vi vil følge maten fra gården til bordet 


- vi vil bli bedre kjent med livet i Haldenvassdraget 


- vi vil bli kjent med hvilke dyr vi kan finne i Øymark, og ikke minst følge dyrespor både vinter og sommer 


 


Dette er hva vi ønsker å vektlegge dette barnehageåret 
- Gårdsbesøk 
- Vi har et kart over kommunen som vi merker av hvor den enkelte bor (de eldste barna), på denne måten blir barna 
kjent med kartet som verktøy, og de blir bevisst på avstandene og beliggenheter i kommunen 
- Markere FN-dagen 
- Bli kjent med de ulike nødetaten 
- Besøke ulike deler av kommunen, både sentrum og bygdene 
- Geocaching 
                               


                          
                              Viktig å bli kjent i nærmiljøet, her er vi på               … og her på et nedlagt gårdsbruk        Brannvesenet er viktig både for        Lavvoen vår! Er det noen som  


                                     tur til fugletårnet ved Gjølsjøen…                                    i nærheten                            samfunnet vårt og for nærmiljøet               bor i lavvo? Hvorfor? 
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7. Antall, rom og form 
Dette skal prege oss 
- barna skal bli kjent med ulike matematiske former og begreper 
- barna hjelper til med å rydde, og dermed lærer de å sortere og sammenligne 
- alle leker har fast plass, og barna har blant annet fast garderobeplass, på denne måten utvikler barna sin evne til 
lokalisering 
- en del av barnehagens lekemateriell er spill, klosser, lego, duplo, kapla og formingsutstyr. Dette er aktiviteter som 
gir barna erfaringer i å ordne, sortere og sammenligne 
- gjennom blant annet matlaging blir barna kjent med ulike typer mål, måleenheter og måleredskaper. De blir kjent 
med vekt, volum og tid 
- barna skal få være med på å sette opp handleliste, og de får være med på butikken når muligheten byr seg 
 
Med fokus på naturen/Haldenvassdraget 
- vi vil bruke funn i naturens kunstneriske byggverk til å komme inn på ulike matematiske begreper, antall, form, rom 


og symmetri 


- vi vil telle årringer i stubber for å slå fast hvor gammelt det er, og sammenligne med andre ting som er like gamle 


- vi vil lage akvarium med «arter fra Haldenvassdraget» 


 


Dette er hva vi ønsker å vektlegge dette barnehageåret 
- Ha ulike mesterskap, som for eksempel «konglesamlemesterskap» o.l  
- Tegne kart 
- Dekorere med tall og former både i barnehagen og i skogen 
- Barna skal delta i matlagingen 
- Bruke PC og nettbrett aktivt, her finnes det mange gode tips og ideer 
 
 


                                                                  
          Hvilken form bør en                Hvor mange er vi? Hvor mange fikk plass? Hvor mange fikk ikke…?                       Hvor mange…?                 Herlig eksempel på «antall, rom og form» 
           balansestokk ha…? 
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PEDAGOGISK PLATTFORM FOR ØYMARK BARNEHAGE 
 


Vi ønsker at vår barnehage skal ha et inkluderende og anerkjennende miljø, store og små skal 
respektere hverandres ulikheter. Vi ønsker at barna skal få utvikle seg i sitt eget tempo, de skal få 


bruke kropp og sjel i et miljø preget av trygghet, humor og glede! 
 


 
Tro, håp og kjærlighet 


Tro, håp og kjærlighet er begreper som skal prege Øymark barnehage, dette er også «logoen» vår. 


 


Først litt om det kristne betydningen av «tro, håp og kjærlighet». 


Tro. Troen er sikkerheten for det som håpes, og visshet om ting en ikke ser. I tro forstår vi at verden er 


skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. 


Håp. Er ankeret i troen på et evig liv. Et levende håp, en arv som aldri forgår. Håper gir trygget i en urolig 


verden. 


Kjærlighet. Kjærligheten er fra Gud. Kjærligheten viser at Gud har elsket oss først. Hans kjærlighet er 


altomsluttende, ubetinget og fullkommen. Vi ønsker at barna i vår barnehage skal få oppleve kjærlighet for 


hverandre. At de er elsket, og gi dem forståelsen av at de skal elske seg selv for å kunne gi kjærlighet og 


empati for andre. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte og din neste som seg selv. Derfor er det viktig å 


elske seg selv. Da kan vi i Øymark barnehage gjøre verden bedre å leve i. 


 


Så blir de stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst av alt er kjærligheten. 


 


Foruten den kristne betydningen legger vi i tillegg dette i begrepet. Med tro ønsker vi å vise at vi har tro på 


livet og tro på hvert enkelt barn. Med håp ønsker vi å bidra til en god og lys fremtid for alle barna. Med 


kjærlighet vil vi vise at vi er en barnehage som har mye kjærlighet å gi til hverandre. 


 


BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER 
Barnehagene har to ytre styringsdokumenter for driften (gitt av norske myndigheter), detter er 


«Barnehageloven» og «Rammeplan for barnehager». Disse gir rammer og stiller krav til barnehagens 


formål og innhold. Nedenfor vi vi gjengi de viktigste kravene som blir stilt til norske barnehager. Er dere 


interessert og vil lese mer om disse dokumentene finnes disse blant annet på sidene til regjeringen.no. 
 


I tillegg har barnehagene indre styringsdokumenter, i vår barnehage er dette i hovedsak, årsplanen og 


månedsplanene. 


  


BARNEHAGENS FORMÅL 
 


Barnehagelovens §1 sier dette om barnehagens formål (formålsparagrafen) 


 


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 


fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende 


verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på 
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åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner 


og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 


 


Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre 


og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning 


tilpasset alder og forutsetninger. 


 


Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra 


til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. 


Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 


 


Videre står det: «Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke 


kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål. Denne rettigheten har 


Marker Normisjon som eier benyttet seg av, slik at Øymark barnehage blir drevet med utvidet 


formålsparagraf. Mer om dette i avsnittet nedenfor. 


 


Utvidet kristen formålsparagraf, hva innebærer det? 


På henvendelser fra barna om religiøse spørsmål ønsker vi ikke å gi dem konkrete svar, men vi vil undre 


oss sammen med dem, og hjelpe dem til å selv komme med svarene som passer dem. Barnehageloven 


sier at vi må sikre oss at våre holdninger ikke bidrar til at barna kommer i lojalitetskonflikt med foreldrene. 
 


Gjennom den daglige kontakten og i samspillet med barna vil vi veilede dem gjennom slike spørsmål. Vi 


kommer også til å ta opp dette temaet i samlinger. Vi vil ha mye vekt på å snakke om følelser og hvordan vi 


ønsker å være mot hverandre. 
 


I vår barnehage følger vi kirkeåret, vi følger kirkens farger og vi har fokus på de ulike merkedagene og 


høytidene i løpet av året. 
 


Vi er så heldig å ha kirken som nabo, vi er hvert år på omvisning i kirken. Vi bruker kirkegården til å 


filosofere rundt begrepene liv og død, og hvordan vi ter oss på en kirkegård. Vi snakker også om hvorfor 


det ligger forventninger om hvordan vi skal te oss på en slik plass sammenlignet med andre steder. I tillegg 


er våre lokaler i underetasjen på misjonshuset, vi bruker også å benytte dette lokalet til ulike aktiviteter. 


Enkle salmer og kristne sanger er en naturlig del av sangskatten vår, både på CD, bøker og som 


videreformidling av hva personalet har med seg. Og ikke minst hva barna selv bidrar med, de er en stor 


ressurs på dette området! Vi ønsker også at barna blir godt kjent med symbolet og betydningen bak 


begrepet «tro, håp og kjærlighet», samt kjente fortellinger fra Bibelen. 
 


Vi har et godt samarbeid med Øystein Sjølie, enten at han kommer til oss i barnehagen, eller vi får komme 


til han i kirken! 
 


Vi synes også det er viktig å gjøre barna kjent med at det finnes flere religioner og språk, og andre kulturer 


enn den typiske norske. 


 


BARNEHAGENS INNHOLD 


 


Barnehageloven sier blant annet dette om barnehagens innhold 


 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 


 


Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 
aktiviteter. 


 


Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle 
bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 
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Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle 
barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 


 


Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 
utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 


 


Barnehagen skal ha en helsefremmede og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 
forskjeller. 


 
Individuell tilpasning er nødvendig i en barnehage som verdsetter barndommens egenverdi, og alle barn 
skal kunne nyttiggjøre seg det tilbudet vi gir. Vi synes det er viktig å ta vare på mangfoldet og ulikhetene 
barna har med seg i et stadig mer globalisert og multietnisk samfunn. Det er derfor mange måter å være 
norsk på, vi ønsker å gjenspeile det kulturelle mangfoldet her i barnehagen hos oss.  
 


Barnehagen har ulike bøker med dette som tema, og vi har dukker og spill som gjenspeiler et multietnisk 
samfunn.  
  
Norge har også en egen urbefolkning, samene, som vi kommer til å bli bedre kjent med i løpet av året. 
  
Det konkrete opplegget rundt dette vil dere kunne lese mer om i månedsplanene. Og mer om barnehagens 
innhold under avsnittet om fagområdene. 
 
 


De minste barna 
De yngste barna (vi tenker da på barna som er 2 år eller yngre) har andre behov enn de eldre barna, vi 
ønsker derfor å sette av et avsnitt her hvor vi sier noe om hva vi tenker om disse barna, og hvilket tilbud vi 
ønsker å gi dem. 
 


Vi synes at May Britt Drugli sier det så godt i Barnehagen.no 3/14 at vi siterer henne:  
“Så lenge det som skjer har kvalitet, trenger det ikke skje så mye det første året i barnehagen” 


 


De yngste barna må først og fremst bli trygge i barnehagen. En utrygg ettåring har ikke utbytte av å gå i 
barnehagen, uansett pedagogikk. For at de skal ha utbytte må de først ha en forutsigbar hverdag og en 
trygg tilvenning. For de yngste kreves det masse energi å bli kjent med alt det nye og ikke minst de voksne, 
derfor må de skjermes i en viss grad i begynnelsen. Når de er trygge er det klare for å gå videre og 
nyttiggjøre seg barnehagens tilbud som helhet.  
 


Dere kommer sikkert til å erfare at de eldre barna har mer opplegg i barnehagen fremfor de yngste, dette er 
et bevisst valg. For de yngste er ofte hverdagen stimulerende nok, opplegg får de mye av senere i 
barnehagen. 
 


Når vi snakker om småbarnspedagogikk, snakker vi først og fremst om pedagogikk knyttet til god kvalitet 
på opplevelser i hverdagen. Som legging, mat, påkledning, bleieskift omsorg og lek! 
 


For god småbarnspedagogikk er samspillet rundt leken viktig, de voksne må være mye på gulvet! Vi må 
bekrefte barnet i leken, hjelpe det til å strekke seg litt lenger. Vi må være oppmerksomme og tilstede for 
hvert enkelt barn. 
 


Vi deler mye i grupper, da blir det lettere å gi barna tilpassede utfordringer, og hvert enkelt barn blir mer 
synlig. Dette gjør at både leken, samlingen, lesing og ellers andre aktiviteter lettere kan tilpasses hvert 
enkeltes behov og interesser. 
 


Barnas medvirkning i barnehagen 
Barna i barnehagen har rett til å uttrykke sitt syn på barnehagen som virksomhet. 
 


De eldste barna vil vi ha barnesamtaler og barnemøter med, hvor barna kan komme med synspunkter på 
innholdet i barnehagen, og fortelle hva de mener vi bør endre. Vi innretter våre planer etter hva som 
kommer frem på disse samtalene. Vi vil ha slike samtaler med barna i månedsplanleggingen, slik at de 
direkte kan være med å bestemme innholdet, disse samtalene tilpasses selvsagt barnas alder. 
 


De to-tre eldste aldersgruppene vil vi også ha trivselsundersøkelser med. Hvor fokus nettopp er hvordan 
det enkelte barnet trives i barnehagen. De blir spurt om mange ulike forhold om barnehagen, alt fra 
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personalet til lekekamerater, til frilek og turer for å nevne noe. Dere som har barn som er aktuelle vil få 
nærmere beskjed. Dette synes vi er så interessant slik at dette er noe vi ønsker å prioritere. Barna er svært 
gode informanter, og vi får flere tilbakemeldinger som det er viktig for oss å ta med i det videre arbeidet. 
Dere vil bli holdt oppdatert på resultatet av disse undersøkelsene. 
  
Gjennom dette stimuleres barna til å tenke selv og oppmuntres til aktivt å gi uttrykk for sine tanker og 
meninger, og at disse er viktige og blir hørt. 
Det er viktig at alle barna blir sett og hørt av oss voksne hver dag, i barnegrupper er det ofte noen barn 
som lett kan forsvinne i mengden. Det er de voksnes ansvar å sikre at de ser og prater med alle barna i 
barnehagen hver dag! Slik at også disse barnas opplevelser og meninger blir hørt og tatt hensyn til. 
 


Ellers er vi opptatt av å følge barnas initiativ i det daglige. Hvor vi følger barnas interesser og oppdagelser, 
og ser hvor veien leder oss… Kanskje fører det hele til spennende prosjekter, eller kanskje interessen dør 
ut på veien, mens nye engasjement gror! Vi synes det er engasjerende og spennende å oppdage verden 
sammen med barna! Hvilke prosjekter vi jobber med, og hva barna til enhver tid er opptatt av vil dere kunne 
lese mer om i månedsplanene våre og i dagsrapportene. Vær oppmerksom på at det kan skje at planene vi 
har satt for dagen endres. 
 
 


Foreldrenes/foresattes medvirkning og samarbeid med barnehagen 
Barnehagen skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.  
 


Foreldrerådet består av samtlige foreldre/foresatte, og skal fremme fellesinteresser og bidra til at 
samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø. 
 


Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, hver gruppe skal være likt 
representert, også representanter fra eiersiden (Marker Normisjon) vil være representert i denne gruppa. 
Hvilke foreldre som skal delta, tar foreldregruppa stilling til på første foreldremøte hvert nytt barnehageår. 
Det er styrer som innkaller til møter, mens alle medlemmer kan ytre behov for å møtes, samt å melde 
saker. Samarbeidsutvalget godkjenner blant annet årsplanen før denne distribueres. 
 


Samarbeidsutvalget og barnehagen blir også enige om hvor mange foreldremøter vi ønsker kommende 
barnehageår, og innholdet for disse. Vanligvis bruker vi å ha to møter hvert barnehageår, ett hvert halvår. 
 


Dere vil få tilbud om to foreldresamtaler i løpet av året, dette i november og i april. Om vi eller dere føler 
behov for samtaler utover dette, finner vi tid som passer. 
 


Det er viktig for oss å påpeke at det er dere foreldre/foresatte som har ansvaret for barnets oppdragelse. 
Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven. Barnehagen representerer et 
kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Dette beskrevet i barnehageloven. 
 
Foreldrekontakter dette barnehageåret er ennå ikke valgt.  


 
 


Vårt syn på leken 


Kort om lek, kan vi si at leken er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan uttrykke seg 
gjennom. Gjennom lek bearbeider barna opplevelser og øker sin forståelse av samfunnet.  
 


Vi mener det er vårt ansvar å hjelpe barn som ikke har knekket lekekoden inn i leken, ved å gjøre dem 
oppmerksomme på lekens spilleregler, og veilede dem under lekens gang. 
 


Lek på barnas premisser og initiativ vil ha stor plass i barnehagen, vi voksne hjelper til med å berike leken 
og verne om den. Vi skal være observante og gode veiledere for å kunne gi barna fine lekeopplevelser. Vi 
skal gi barna interessante og varierte opplevelser som de kan bygge leken videre på. 
 


Mange gode relasjoner og vennskap barn i mellom skapes gjennom god lek. 
 


Lek er barndommens egenart. Og vi vet at barndommen blir kortere og kortere, samtidig som vi vet hvor 
viktig leken er for barnas utvikling læring og trivsel. Derfor synes vi det er viktig å gi barna nok tid og rom for 
god lek i barnehagen hos oss. 
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Vårt syn på læring 
Barn er av natur vitebegjærlige og ønsker å lære, et eksempel på dette er alle spørsmålene som ofte 
kommer fra barn. Vi mener det er viktig å se og høre barnas initiativ og ta dette alvorlig, vi skal undre oss 
og kanskje finne svar sammen med barna. 
 


Barnehagen skal være en læringsarena, barnehagens utforming og inventar skal motivere barna til ulike 
aktiviteter.  
 


Vi har daglig samlingsstunder, både planlagte og spontane. Dette er en god læringsarena hvor barn og 
voksne er samlet. Innholdet i samlingen kommer til å variere fra dag til dag, men en rød tråd vil få det hele 
til å henge sammen året igjennom. Dette vil være et sted hvor vi kan samtale om ulike temaer som er 
dagsaktuelle. Noe vil være fastsatt på forhånd, mens vi også kommer til å ha samlinger etter hva barna er 
opptatt av der og da. Hvor vi til enhver tid har fokus vil dere få mer informasjon om i månedsplanene og 
selvfølgelig i dagsrapporten. 
 


Ellers er det de daglige hverdagssituasjonene vi mener er de beste læringsarenaene, barn lærer best når 
de kan ta, se og føle det vi samtaler om.  


  
Barnehagens rolle i å fremme sosiale ferdigheter 


Vi i personalgruppa må være gode rollemodeller, og gjennom vår væremåte bidra til barnas læring av 
sosiale ferdigheter. Vi må se alle barna, være anerkjennende og tydelige på hva som aksepteres og ikke. 
 


I tillegg til daglig veiledning, vil vi bruke bøker, bilder og dramatiseringer for å belyse dette temaet. Aktuelle 
temaer er å lære å tolke andres ansiktsuttrykk, og hvilke følelser de skjuler, lære å løse konflikter, og se 
hvilke situasjoner vi kan hjelpe hverandre. Målet er at barna skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg 
selv som individ og egen personlige og kulturelle identitet.  
 


I dette arbeidet er grensesetting et viktig aspekt, “sunne” og konsekvente grenser gir barna trygghet. Med 
grenser mener vi det å være tydelig og bestemte voksne. Og har ingenting med kjefting eller høylytte 
voksne å gjøre, det skaper bare forvirring, utrygghet og ignorering tror vi. 
 


Mer om hvordan dette arbeidet går, og hvordan barnegruppa fungerer vil bli beskrevet i månedsplanene, i 
foreldresamtaler og på foreldremøter.  
 


Barnehagen har utarbeidet en egen handlingsplan for å fremme trivsel i barnehagen. Denne brukes også 
aktivt i dette arbeidet. 


 
Barnehagens rolle i å øke barnas språklige bevissthet 


Vi jobber mye med språk i barnehagen. Vi benevner det vi gjør i det daglige, som “nå skal vi ta på den blå 
genseren din”. I situasjoner hvor barna kommer med feil uttalelse retter vi ikke på barnet, men vi gjentar 
ordet med riktig uttale. 
Hos de som ikke har utviklet et verbalt språk, prøver vi så godt vi kan å lese deres kroppsspråk, slik at de 
også opplever å ha en dialog og opplever å bli forstått.  
 


Formingsaktiviteter er en stor del av barnehagehverdagen, både spontane ved at barna selv velger dette 
og som planlagte aktiviteter. Gjennom dette lærer barna at de også kan uttrykke seg nonverbalt, altså uten 
ord. Dette er en viktig del av barnas språklige bevissthet i tillegg til å utvikle deres fantasi og skaperglede. 
 


Vi har som nevnt daglig samlinger, hvor vi samler hele barnegruppa. Her kommer vi blant annet til å jobbe 
mye med språk. Vi vil lese, synge, skrive, lage rim og regler, tøyse og tulle med språket.  
Mer om dette under avsnittet om fagområdene. 


 
Omsorg og danning 


Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om 
oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppa. 
God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til 
gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot 
omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt 
læringsperspektiv. 
De voksne må være gode rollemodeller på dette området, får barna mye omsorg lærer de også å gi det til 
andre, tror vi. Samtidig som vi ser ovenfor at omsorg er viktig for en sunn og god utvikling hos barna. 
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Danning er en prosess hvor den voksne både leder og veileder neste generasjon. Personalet skal veilede 
barn i deres veksling mellom samfunnets normer og sosiale krav og egen væremåte. Barn må få hjelp til å 
oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. 
Barn skal både tilpasse seg og oppmuntres til å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike 
former for påvirkning. 
 


Barna skal få lov til å være forskjellige, og ha ulike behov. Det er de voksnes ansvar å tilpasse seg barna, 
og gi dem det de trenger slik at de kan utvikle seg og være trygge i barnehagen. 


 
Det psykososiale miljøet i barnehagen 


Lykkes vi med det som tidligere er beskrevet i denne planen, lykkes vi også i arbeidet med å skape et godt 
psykososialt miljø for barna i barnehagen. Barnehagen har i samarbeid med foreldrene utarbeidet en 
handlingsplan for hvordan vi skal sikre oss at alle trives i barnehagen. Og hvor de som ikke trives blir 
fanget opp og det blir satt inn nødvendige tiltak, dette er også en plan for hvordan vi fanger opp barn som 
er en utfordring for det psykososiale miljøet (Hanlingsplan for trivsel). 
Utover dette ønsker vi å vise til denne planen for mer utfyllende informasjon. 
Videre er både trivselsundersøkelsen, brukerundersøkelsen, personalmøter/plandager og det daglig 
samarbeide med foreldrene gode settinger for å fange opp eventuelle svakheter ved det psykososiale 
miljøet. 


 
Overgangen fra barnehage til skole 


Marker Skole har i samarbeid med barnehagene utarbeidet rutiner på hvilke rammer vi ønsker for 
overgangen fra barnehage til skole. Denne revideres hvert år, og blir delt ut til de aktuelle så snart denne 
foreligger. 
 


Alle barnehagene i kommunen vil også dette året samarbeide om grupper for de barna som skal begynne 
på skolen. De treffes en gang i måneden, og ansvaret for innhold og gjennomføring rullerer fra barnehage 
til barnehage. Formålet med denne gruppa er at barna skal få stifte bekjentskap med de barna som de vil 
møte på skolen. Dette vil ikke være en skoleforberedende gruppe i pedagogisk forstand, det er interessene 
til barna som vil legge føringer for innholdet i denne gruppa.  
 


I tillegg kommer vi til å reise på ulike besøk til skolen, hvor vi får følge årets førsteklasse minst en dag med 
undervisning. Og vi kommer til å besøke SFO (skolefritidsordningen). 
 


Planlegging, dokumentasjon og vurdering 
Planer for innholdet dette barnehageåret er denne årsplanen og månedsplanene. Valget av innhold blir tatt 
av personalet, og av barna gjennom daglige samtaler og barnesamtaler, og av dere foreldre gjennom den 
daglige kontakten, foreldremøter og foreldresamtaler. 
 


Når det gjelder dokumentasjon av tilbudet vårt, synes vi at bilder gir god dokumentasjon på dagens innhold, 
vi tar derfor daglig bilder. Vi kommer også til å henge opp plakater med bilder av ulike aktiviteter med barna 
som de kan se på og hygge seg med. Vi skriver daglig dagsrapport hvor vi beskriver og vurderer dagens 
innhold. Innimellom er det barna selv som setter ord på hva de har gjort i barnehagen. Dette gjør vi for at 
barna skal bli bevisst deres handlinger, og fordi det er god trening i å kalle frem minner. Og i tillegg kan det 
være underholdende å lese barnas utsagn og opplevelser av barnehagehverdagen. Vi kommer også til å 
bruke denne dokumentasjonen som pedagogisk dokumentasjon, både i personalet og sammen med barna. 
Målet med denne type dokumentasjon er å utvikle barnehagens praksis, og den bidrar til å øke 
bevisstheten og refleksjonen hos voksne og barn. 
 


Barnehagen har egen facebookside, dette gjør oss faktisk i stand til å dokumentere og informere om dagen 
før foreldrene henter barna i barnehagen. Og at foreldrene kan komme med kommentarer og innspill på 
innholdet vårt også på denne måten. 
Vi er også nylig blitt en E-barnehage. Mer informasjon kommer senere i eget skriv. I hovedsak innebærer 
dette at all informasjon knyttet til opphold, fri og sykdom hos barna blir registrert elektronisk på en 
Ipad/smarttelefon fremfor på papir som i dag. Straks har dere foreldre også tilgang til denne tjenesten, slik 
at dere via en internettside kan gå inn på E-barnehage og registrere fravær, gi beskjeder eller sjekke 
informasjon om deres barn elektronisk. I E-barnehage har personalet også øyeblikkelig tilgang til alle HMS-
dokumenter og annen internkontroll, samt alle foreldrenes telefon og e-post adresser. Vi gleder oss til å 
komme i gang med denne ordningen, og tror dette både vil øke kvaliteten og tryggheten i arbeidet vi 
utfører. Håper dere også er positive og vil bruke dette aktivt. Det har tatt litt tid å komme i gang, men det 
skyldes forsinkelser hos utgiver. 
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I hver månedsplan vil vi vurdere den perioden som har vært. Hele personalgruppa, innspill fra dere foreldre, 
og fra barna vil være med i denne vurderingen. Her legges føringene for planlegging av neste periode.  
 


Vi har også hver vinter en brukerundersøkelse, hvor dere som brukere vurderer tilbudet vår. Og som nevnt 
vil vi også gjennomføre trivselsundersøkelser med barna. 
  


Personalet gjennomfører også årlige arbeidsmiljøundersøkelser, som blant annet vil stake ut kursen for 
neste års fokus for personalet.  
 


 
Studenters behov for praksis 


Alle barnehageeiere plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar 
barnehagelærerutdanning, dette gjelder selvsagt også Øymark barnehage. I tillegg ønske vi også andre 
som trenger praksis i barnehagen av ulike årsaker, hjertelig velkommen! Mari og Charlotte tar i år 
videreutdanning, som gjør at dem blir kvalifisert til å ta i mot studenter.  
 


 


 


 


 


 


 


 
 
 


Er det ellers noe dere lurer på eller ønsker å gi oss tilbakemeldinger på, ikke nøl! 
Vi setter stor pris på alle typer tilbakemeldinger! 


 


























































































































         


 


 


 


 


 


 


    
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Forord 
 


Nytt år og nye muligheter! 
 


Årsplan er ment som en informasjon til foreldre, administrasjon og politikere for at de 


skal vite hva barnehagen skal jobbe med dette året. Her står det om hvilke regler og 


lover vi som jobber i barnehagen har å forholde oss til. Dessuten finner du litt om 


hvordan avdelingene jobber, litt om vårt samarbeid med foreldre og andre, 


aktivitetskalender, oversikt over planleggingsdagene og dagsrytmen. Dette er de 


ansattes arbeidsverktøy gjennom året.  


 


I Grimsby barnehage har vi en årsplan som går fra januar til januar, og det kan skje 


endringer på hvor de ansatte og barn er utover i året. 


 


God lesing!  


 


 


 


 


 


 


1. Evaluering av årsplan 2015 
Gjeldene årsplan blir hvert år gjennomgått på ett eller flere personalmøter og 


pedagogiske ledermøter, hvor alle kan komme med sine innspill. På foreldremøter har vi 


gruppeoppgaver med spørsmål som vi videre trekker inn i vårt arbeid med årsplan. 


Videre jobber de pedagogiske lederne med det som er spesielt for sin avdeling. Dette 


synliggjøres i en evaluering. Årsplan godkjennes av SU før den sendes videre som 


informasjonssak til komiteen for oppvekst og omsorg. Først da kan vi som jobber i 


Grimsby bruke denne som vårt arbeidsverktøy. 


Etter tilbakemeldinger fra barnehagemyndighet, og etter egne evalueringer har vi valgt 


å gjøre følgende endringer: 


- Gjøre den enda mer lettlest og gi ut en kortversjon til foreldrene 


- Ha overordnet satsningsområde «SPRÅK», og la avdelingen bestemme hvordan de 


skal jobbe aldersadekvat, og tilrettelegge for medvirkning fra barnegruppa.  


- Bruke pedagogisk dokumentasjon enda mer aktivt 


- Få inn Barnekonvensjon og bli bevisstgjort på bruken av den i hverdagen 


- Vi skal bruke «Mitt valg» i vårt arbeid med barna 


- Bruke det vi lærer av prosjektet til Lesesenteret inn i hverdagsrutiner 


 


 


 


 







 


2. Barnehagens visjon  


MED STJERNER I ØYA OG SKRUBBSÅR PÅ KNEA 
Vi ønsker å møte hverandre med respekt, tillit og omsorg, men vi ønsker også å gi barna 


opplevelser som er med på å legge grunnlaget for en god og trygg barndom. 


Med denne visjonen vil vi være positive voksne som lytter til barna. Vi ønsker å være 


støttende i barns undring på søken etter kunnskap. Da får vi kanskje fram stjernene i 


øynene til barna. Når barna har voksne rundt seg som de har tillit til, blir de trygge på 


sin egen rolle. De kan da utvikle seg til å bli ett selvstendig menneske som er i stand til å 


ta avgjørelser som de kan stå for. 


Gjennom vårt arbeid med barn vil vi vise de normer og verdier. Ja, vi faller noen ganger 


og får skrubbsår på knea, men det lærer vi som regel av, og det vil kanskje være 


avgjørende ved neste korsvei.  


3. Barnehagen pr 1.1. 2016 
Barneantallet og voksentettheten er det vanskelig å si noe om et år i forveien. Dette 


blir derfor en informasjon om hvordan det ser ut 1.1.16.  


3.1 Barna pr. 1.1.15 
I januar har vi 39 barn på huset;  


År/antall År/Antall  År/Antall  År/Antall År/Antall 


2014/10 2013/2 2012/10 2011/5 2010/13 


 


 


 


 


 


3.2 Personalet pr. 1.1.15 
Vi har akkurat nå 9 voksne som er fast ansatt og 3 som har midlertidig ansettelse. I 


tillegg har vi lærling i kommunen og vi tar i mot de som trenger 


arbeidspraksis/språktrening fra NAV og vi har noen faste vikarer vi kan ringe ved 


behov.  


 


Virksomhetsleder og styrer: Tove Skubberud Wang 


Pedagogiske ledere: Miriam Lund, May Helen Heed, Anneli Glitre, Monica Stillesby 


Fagarbeidere: Gunn Vollebekk, Heidi Arneberg, Ranveig Neset, Trine 


Slupstad(permisjon) 


Pedagogiske medarbeidere: Marit Ysterud, Gro Anita Fog, Roy Bruncell 


Lærling: Silje Desirée Jensen (fra 1.8.16) 


Renholder: Rita Pommern 


Vaktmester: Jan Volødegård og Jan Moen 







 


4. Barnehagens fundament  
Barnehagen bygger sin virksomhet på to sentrale lovverk; Rammeplan og Lov om 


Barnehager. 


4.1 Barnehageloven  
§ 1. Formål  


”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 


omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 


Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 


tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 


nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 


ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.”  


 


 § 2. Innhold 


”Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.”   


Barnehagen skal blant annet: - gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte 


opplevelser og aktiviteter. 


- formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen 


kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede 


og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.  


- støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi 


utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, 


kunnskaper og ferdigheter.  


- ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og 


bidra til å utjevne sosiale forskjeller.   


 
§3. Barns rett til medvirkning  


Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 


virksomhet.  


Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging, og vurdering av 


barnehagens virksomhet.  


Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 


 


§ 19. Politiattest 


Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest. Attesten 


skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. 


 


§ 20. Taushetsplikt 
For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven 


§§ 13 til 13f tilsvarende. 


 


 







 


§ 21. Opplysningsplikt til sosialtjenesten 


Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til 


tiltak fra sosialtjenesten.  


De er fritatt fra taushetsplikten når sosialkontoret innhenter opplysninger om familien. 


Barnehagen kan komme med forslag som bedrer situasjonen for familien og informere 


om tiltak barnehagen selv har iverksatt rundt barnet. All informasjon skal gis i 
samtykke med foreldrene.  
 


§ 22. Opplysningsplikt til barneverntjenesten 
Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til 


tiltak fra barneverntjenestens side. 


Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til 


barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller 


det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. 


 


4.2 Rammeplanen for barnehagenes innhold og oppgaver 
Mål med Rammeplan: ”Gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en 


forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens 


virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre og tilsynsmyndighet”.  


Rammeplanen presiserer videre at barnehagen skal bygge på et helhetlig læringssyn, der 


omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse, samt 


sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Disse sju fagområdene ligger 


til grunn i alt vårt arbeid. 


 


4.2.1 De syv fagområdene  
Gjennom disse fagområdene skal Grimsby barnehage blant annet bidra til at barna har 


en utvikling som er i tråd med alder. Oversikten nedenfor viser de 7 fagområdene og en 


skisse på hvordan og med hva vi vil arbeide. 


 


Kommunikasjon, språk  


og tekst 


Kropp, bevegelse og  


helse  


Kunst, kultur og kreativitet  


1-2 åring 


Rim/regler/sanger med 


bevegelse 


Snakkepakka/språkkiste 


Benevnelser  


Pekebøker/bøker 


1-2 åring 


Krabbe/gå/klatre 


Mestringsglede 


Sanger og regler 


Miniröris  


Pekebøker om temaet 


Hvile/sove 


Benevne kroppsdeler 


Prøve å kle av/på 


Vaske hender 


Smake ulike mat 


1-2 åring 


Formingsakt./bordakt. 


Sang/musikk 


Bøker/eventyr 


Male med/på ulike ting 


«late som» lek 


 







 


3-5 åring 


Rim/regler/sanger/bøker 


Snakkepakka 


Begreper 


Jobber med hele setninger 


Gjenfortelle  


Øver på turtaging i en 


samtale 


3-5 åring 


Kosthold/smake ulik mat 


Lengre turer 


Gå/klatre/hoppe/hinke/løpe 


Lærer om kroppen 


Hinderløype/balansetrening 


Bøker om temaet 


Miniröris  


Kle på/av seg 


Vaske hender 


3-5 åring 


Formingsakt./bordakt. 


Sang/musikk 


Bøker/eventyr 


Utforske 


Rollelek/utkledning 


 


Skolestartere  


Rim/regler/sanger/bøker 


Lese bøker uten bilder 


Snakkepakka 


Overordna begreper  


Lydere/stavelse 


Tekstskaping 


Leker med språket  


Skolestartere 


Kosthold 


Lange turer 


Klatring  


Hygiene 


Miniröris  


Kle av/på seg, holde orden i 


egne klær 


Vaske hender 


Skolestartere 


Formingsakt./bordakt. 


Sang/musikk 


Bøker/eventyr 


Hente inspirasjon 


Dramatisering 


Ringleker   


 


 


Natur, miljø 


og teknikk 


Etikk, religion 


og filosofi 


Nærmiljø og 


Samfunn 


Antall, rom og form 


 


1-2 åring 


Observerer naturen på 


turer(årstider) 


Utforske uteområdet 


Samle elementer fra 


naturen 


Puttekasse/ 


konstruksjonslek 


Lek med snø 


Lek med sand 


 


1-2 åring 


Vente på tur/ta 


hensyn 


Litteratur 


De voksne er 


forbilder 


Empati/respekt 


Ulikheter/likheter 


Sanger som hører 


til ulike 


markeringer 


1-2 åring 


Kortere turer 


Sosialt samspill 


Litteratur 


Likestilling 


Kirkebesøk 


Marker FN-dagen  


1-2 åring 


Hinderløype 


Telling/telleregler 


Sammenligne stor og 


liten 


Sanger med tall 


Systematisk telling i 


aktiviteter 


Geometriske figurer 


Romutforsking  


Enkle puslespill 


3-5 åringer 


Fugleliv/dyreliv i 


nærmiljø 


Observere naturen 


(årstider) 


Utelek 


Kildesortering 


Div. bordaktiviteter 


Eksperiment med snø 


 


3-5 åring 


Markere høytider 


Tradisjoner 


Normer/regler 


Empati/respekt 


Undring  


Konfliktløsning  


3-5 åring 


Likestilling 


Se på ulike 


nasjonaliteter 


Turer i nærmiljø 


Spise mat ute 


Kirkebesøk 


Marker FN-dagen  


3-5 åring 


Sortering 


Matematiske 


begreper  


Spill  


Borddekking 


Konstruksjonslek 


Puslespill  


Rydde/sortere  







 


Skolestartere  


Kildesortere 


Forskjellige eksperiment 


Ser etter tegn/lytte 


 etter dyr/fugler 


Konstruksjonslek ute/ 


inne 


 


Skolestartere 


Markere høytider 


Tradisjoner 


Normer/regler 


Empati/respekt 


Undring/ 


filosofering 


Konfliktløsning  


Skolestartere 


Lengre turer i 


nærmiljø 


Gamle historier  


Kirkebesøk 


Marker FN-dagen 


Urbefolkning  


Tur på biblioteket 


Skolestartere 


Klassifisering 


Matlaging 


En til en 


Klokka  


Nedtelling  


Beregning 


Orientering  


Spill  


Dager/uker/måneder


/årstider/år 


Geometriske figurer 


 


5. Satsningsområder for 2016 
Vi har i dette barnehageåret valgt å fordype oss i språk og leseaktiviteter. 


Virksomheten er med på et pilotprosjekt fra Lesesenteret, «Språkløyper – Nasjonal 


strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019». Avdelingene velger bøker ut fra 


alder/interesseområder som er i barnegruppa. Ved å ha dette temaet må vi også trekke 


inn alle de sju fagområdene. 


Styrer og pedagogiske lederne har ansvar for at alle de sju fagområdene blir tatt i 


bruk.  I tillegg har vi et pedagogisk grunnsyn og vi jobber derfor kontinuerlig med barns 
medvirkning, sosial kompetanse og lek.  


5.1 Vårt pedagogiske grunnsyn 
Vi i Grimsby barnehage har som mål å gi alle barn en god og trygg hverdag. Vi 


ønsker å skape et trygt miljø rundt barnet, slik at det får en god utvikling i 


forhold til alder og ståsted. De voksne skal være trygge og gode voksne som 


ledsager, motiverer og støtter barna i denne utviklingen. Vi vet at lek er en viktig 


del av barnets liv, så all læring vil foregå via lek og lekearenaer.  


 


Vi ønsker å gi alle barn grunnleggende språkferdigheter, så de kan få en god 


overgang til skole. Dette gjelder også matematikk og matteglede. Vi håper på å gi 


barna en nysgjerrighet i forhold til tall og spill. Dette tror vi er forebyggende i 


forhold til blant annet lese- og matematikk glede senere. 


 


5.1.1 Mitt valg 
Ved å bruke opplæringsprogrammet MITT VALG hjelper vi barna til å ta ansvar, ta 


beslutninger, utvikle en positiv selvoppfatning og selvfølelse, bli gode til å kommunisere 


og å vise empati. http://www.determittvalg.no/holdningsbyggende-kurs/mv-og-


barnehagen/  
 



http://www.bing.com/images/search?q=birds&view=detailv2&qft=+filterui:photo-clipart&id=817793E43063ECCA1D191F16BE9A9D26EB723A0E&selectedIndex=148&ccid=ah5HarXT&simid=608018759762182324&thid=OIP.M6a1e476ab5d343715d5d4a339395bf7cH0

http://www.determittvalg.no/holdningsbyggende-kurs/mv-og-barnehagen/

http://www.determittvalg.no/holdningsbyggende-kurs/mv-og-barnehagen/





 


5.1.2   Barnekonvensjon 
Barnehagen ønsker også å jobbe i tråd med FNs Barnekonvensjon, som blant annet sier 


at alle barn skal ha det godt og føle seg trygge, få oppleve medvirkning og bli hørt. Det 


er de ansattes ansvar at dette blir overholdt. 


 


5.2 Pedagogisk dokumentasjon og dokumentasjon 
Pedagogisk dokumentasjon er å sette barnets erfaring og læring i sentrum. For å kunne 


gjøre dette må vi med utgangspunkt i dokumentasjon, reflektere kritisk over vår egen 


praksis. Dette blir for oss en kompetanseutvikling, dette kommer til å medføre at 


barnehagen er i stadig endring og utvikling som den lærende organisasjonen vi er. 


Barnehagen har et klima som tillater å gi kritisk tilbakemelding til andre uten at det går 


ut over arbeidsmiljøet.  


 


Dokumentasjon brukes for at foreldre skal få god informasjon om barnehagehverdagen 


vår, men også slik at vi får reflektert over det som blir gjort i hverdagen.  


 Vi vil ta bilder/film og sende på skjermene som henger ved hver avdeling 


 Henger opp barns arbeid på avdelingene 


 Daglige tilbakemeldinger 


 Bilder på avdelingen/gangen 


 Barnesamlinger  


 Månedsplaner 


 Turreferat fra barna henger oppe på Humla etter turer 


Vi vil bruke avdelingsmøter, pedagogiske ledermøter og personalmøter til å se på 


dokumentasjon og reflektere over dette.  


5.3 Kompetanseplan  
Kompetanseplanen har som mål å bevisstgjøre oss på den kompetansen og i hvilken 


utvikling vi er i. Den tar for seg utdanning og kurser som blant annet fagprøver og 


Innertier’n. Dette er et systematisk bevis for at vi er i utvikling.  


Vi har også en kompetanseplan som gjelder alle barnehagene. Den er i forhold til temaer 


vi skal i gjennom med barna. http://marker.kommune.no/grimsby-barnehage.4992785-


240511.html  


Det finnes også noe som heter «Kompetanseplan for barn i Marker etter endt 


barnehageløp». Det er en oppramsing av det barna skal ha vært i gjennom i løpet av 


barnehagetiden. http://marker.kommune.no/barnehage.241199.no.html (Til høyre på 


siden) 


5.4 Overgang barnehage – skole 
Vi har sammen med de andre barnehagene og skolen utarbeidet et årshjul som skal legge 


til rette for at barnet får en god overgang til skolen. 


   Intensjon: 


 Sikre best mulig helhet og sammenheng mellom barnehage og skole / 


skolefritidsordning (SFO). 


 Sikre en trygg og god skolestart, eventuelt SFO, til beste for barnet. 



http://marker.kommune.no/grimsby-barnehage.4992785-240511.html

http://marker.kommune.no/grimsby-barnehage.4992785-240511.html
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 Overføre nødvendig informasjon til beste for barnet, i samspill med og etter 


samtykke fra foreldrene. 


Årshjulet er som følger:  


 Barnehagene har fellestreff ca. en gang i måneden fra september og fram 


til juni. 


 Februar – foreldremøte der nåværende 1.klasselærere deltar 


   – innskrivning av nye elever 


 Mars/mai – foreldresamtaler i barnehagen og klassedeling 


 Mai/juni – skolen inviterer til foreldremøte 


 Juni – besøksdag med barnehagen. Overlevering av HER ER JEG skjema 


5.5 Handlingsplan mot mobbing 
Barnehagen har en mobbeplan som vi jobber etter dersom mobbing eller utestenging 


forekommer. Pedagogisk leder har dessuten ansvaret for å kartlegge miljøet på 


avdelingen en gang i året. http://marker.kommune.no/grimsby-barnehage.4992785-


240511.html (til høyre på siden) 


 


5.6 Hvordan jobber vi på avdelingene 
Avdelingene jobber parallelt, men planene er tilpasset alder og modenhet på barna. HER 


MÅ VI HELE TIDEN HA VOKSEN TILSTEDEVÆRELSE OG DELTAGELSE. Her 


kommer det en kort beskrivelse: 


 Hva gjør vi: Hvorfor og hvordan: 


Lek - Ta oss tid til lek 


- Lage lekegrupper 


- Lære lekeregler 


- Utvikle lekerepertoar 


- Undre oss, observere og 


lytte 


- Skape respekt for leken og 


hverandre 


- Voksne som deltar, 


tilrettelegger og veileder 


- Skape rom i rommet 


- Leken skal være lystbetont 


- Skape gode lekerelasjoner 


- Knytte vennskap 


- Bearbeide følelser og hendelser 


- Utvikle barnet kognitivt og sosialt 


- For å skape identitet 


- For å lære seg sosial kompetanse 


- Voksne hjelper de som ikke   


  knekker lekekoden, sliter med å få venner, ikke 


følger lekereglene 


 


Sosial 


Kompetanse 


- Sette ord på følelser 


- Bruke ord i stedet for å 


være fysisk 


- Lære hva som er rett og galt 


- Lære å si ifra til andre på en 


pen måte 


- Samtaler med barna 


- Være hyggelig mot 


hverandre 


- Positiv grensesetting 


- Øve på å løse konflikter 


- Snakke om situasjoner, 


- Lære om hvordan man er mot   


  hverandre, hva som er greit/ikke   


  greit 


- Lære å fungere sosialt, knytte    


  vennskap 


- Lære barnet å bearbeider følelser før det blir 


for mye for barnet. Barnet må kunne 


vise/kjenne igjen glede, sorg, sinne, frykt 


- Veilede slik at alle blir møtt på en hyggelig 


måte, at man svarer på en ordentlig måte.  


- Barna lærer gjennom å se ting som  


  konkreter, leke seg gjennom  



http://marker.kommune.no/grimsby-barnehage.4992785-240511.html
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hendelser 


- Dramatisering, bøker, bilder, 


fortellinger 


- Veiledning fra de voksne 


- Respekt for menneskeverd, 


solidaritet og retten til å 


være forskjellig 


- Mitt valg 


  det, høre om andre som har det   


  likedan 


- Forberedelse til skolestart, nytt  


  miljø, nye barn og voksne 


- Lære å se konsekvenser av valg de tar 


- Skape identitet 


- Bruke Teddy til å snakke om å dele og lytte til 


andre, tenke selv og velge trygt, hva som er 


best for meg, ta vare på kroppen vår og oss selv 


Språklig 


Kompetanse 


- Samtaler, lese bøker, rim og 


regler, sanger, dramatisering 


- Leke med ord og bokstaver 


- Klappe lyder 


- Lytte til lyder 


- Sette ord på ting og 


hendelser 


- Lære begreper, 


overbegreper 


- Nonverbalt – herme, gester 


og mimikk 


- Bli språklig bevisste 


- Bruke språket som et redskap 


- Forberedelse til skolestart 


- Utvikling, språkstimulering  


- Bruke kroppsspråk som   


 kommunikasjon 


Barns 


medvirkning 


- Fange opp barnas interesser 


og bygge videre på det 


- Se barnas innspill, meninger 


og ønsker 


- Bruke barnas innspill, 


meninger og ønsker i 


planlegging og evaluering 


- Skape respekt for hverandre 


- Tar utgangspunkt i 


barnekonvensjon 


- Observere barna, fange opp   


  interesser 


- Føle at de er med på å gjøre en   


 forskjell på hverdagen 


- Føle at de blir tatt på alvor og at de er en 


viktig part i planleggingen 


- Lar barn få føle at de deltar og medvirker. Tar 


de med på råd og lytter 


 


 


 


6. Samarbeid med hjemmet 
Foreldrene er vår viktigste samarbeidspartner!  


Det er foreldrene som har ansvaret for barnas oppdragelse. To begrep i loven, 


forståelse og samarbeid dekker ulike sider ved kontrakten mellom barnehagen og 


foreldrene.  


Forståelse: Gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i 


forhold til barnet.  


Samarbeid vil gå ut på:  


 Utveksling av informasjon i hente- og bringe- situasjoner  


 Skriftlig informasjon på tavler, på epost og i barnas hyller  


 Foreldresamtaler: Foreldrene for tilbud om to foreldresamtaler gjennom året.                        


Målet med disse samtaler er å ha mulighet til å diskutere barnets utvikling.  







 


 Foreldrekaffe  


 Et foreldremøte på høsten og et på våren der foreldrene gir ideer og tips til neste 


årsplan. Noen ganger har vi også temaer etter ønske fra foreldrene. 


 Månedsplaner: Avdelingene planlegger innhold for en måned av gangen. Målet er å 


synliggjøre barnehagens innhold i løpet av en måned. Her er det også en 


tilbakemelding på hvordan forrige måned gikk. 


 Foreldre kan også ta kontakt med de pedagogiske lederne eller styrer ved behov. 


 Foreldreveiledning – foreldre kan søke veiledning og barnehagen bidrar i den grad de 


kan, og er behjelpelig med å søke ekstern hjelp.  


 Brukerundersøkelse   


 


6.1 Barnehagens forventninger til hjemmet 
Som barnehage har vi også forventinger til foreldre. Det kan være små, enkle ting 
som gjør hverdagen vår, og ikke minst barnets, bedre. Her er en liste med 


forventinger:  


- ER DU FORNØYD MED OSS, SI DET TIL ANDRE. ER DU 


MISFORNØYD MED OSS, SI DET TIL OSS! Det er VI som kan gjøre 


noe med dette.  


- Navnet tøy. Dette er med på å gjøre hverdagen vår mye enklere. Vi 


kjenner ikke igjen tøy/saker som barnet ditt har. Navnet tøy er også med 


å hindre at det blir lagt i feil hylle eller i en ”gjenglemt tøy” eske som få 


ser i.  


-  Vi ønsker at dere har nok skift i barnehagen. Vi er mye ute i all slags vær. 


For at barnet ditt skal oppleve glede og mestring ute er det viktig med 


nok og riktig tøy. Er du usikker på hva barnet trenger av utstyr, spør 


personalet. Se på lappen som henger på kurven til barnet. 


- Hverdagskontakten. Vi ønsker å ha en daglig dialog med ALLE foreldre. 


Kom gjerne inn på avdelingen. Se på hva vi driver med eller har laget i 


løpet av dagen.  


- Vi ønsker at dere leser det vi sender med dere hjem. Her kan det være 


nyttig informasjon om ting som skal skje, om tidsfrister å holde, osv. 


-  Husk å gi barnehagen beskjed når dere endrer personlige opplysninger 


som adresse, telefonnummer, hvem som kan hente barnet m.m. 


-  Barnehagen ønsker også informasjon dersom barnet ikke kommer i 


barnehagen en dag. En tekstmelding er nok. 


       - Syke barn: 


 Barnets allmenntilstand vil ofte tilsi at barnet bør være 


hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand må alltid baseres på 


foreldres skjønn. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å 
kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og barnet må være 


feberfritt 







 


 Barn med akutte diarétilstander kan vende tilbake til 


barnehagen 2 døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette 


gjelder også bleiebarn. 


 Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av 


smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. 


 Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når 


hudlesjonene er under kontroll 


Punktene er hentet fra folkehelseinstituttet og dere kan lese mer på nettsiden:  


http://www.fhi.no/dokumenter/93d098077c.pdf  


 


6.2 Foreldreråd og FAU 
Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal 


fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen 


og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet fram til 1. august er 


June Authen (leder) og Trude Nilsen for Humla, Ida Foss Johansen for Sommerfuglen 


og Silje Holst for Tusenbenet/Marihøna. Disse utgjør Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU).  


6.3 Samarbeidsutvalg - SU 
SU skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ. Utvalget skal 


særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme 


kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget består av Kent 


Olsson (Ap) og Tove Granli Foss (Sp) som representerer eier. Alle medlemmene av FAU 


er med og for barnehagens ansatte har vi med Marit Ysterud, Roy Bruncell, Miriam Lund 


og May Helen Heed. Barnehagens styrer er sekretær for utvalget, har møte- og 


talerett, men ikke stemmerett. Leder av FAU er også leder av SU.  


 


 


 


 


7. Samarbeidspartnere 
Vi i Grimsby barnehage har flere vi samarbeider med. Dette fordi vi ønsker at 


barnehagen skal gi tidlig innsats og tilrettelegge for barnegruppa eller enkeltbarnet. 


Her kommer en kort introduksjon av disse:  


 


Hvem: Samarbeid: 


De private barnehagene 


 


- Noen felles kurs 


- Noen felles personalmøter 


- Skolestartere treffes en gang i måneden 


- Styrerne har jevnlige møter 


Skolen  Se punkt 5.4 side 8.  


Helsestasjon 


 


Helsesøster og psykisk helse: 


- Sitter i Felles barn, møtes en gang hver sjette uke 



http://www.bing.com/images/search?q=samarbeid&view=detailv2&&id=647E20F75C5F82592A4BE7E10AA5917B354FC2B1&selectedIndex=7&ccid=m8TGhlNs&simid=608004835481815904&thid=OIP.M9bc4c686536c488a6b25bb43b0207542o0

http://www.fhi.no/dokumenter/93d098077c.pdf





 


 - Veiledning i barnehagen, en gang i halvåret 


- Kontakt ved behov i samarbeid med hjemmet 


- Kan hjelpe oss med å få veiledning av Åsebråten 


Fysioterapeut: 


- Observerer og kartlegger 4 åringer i barnehagen 


- Tilrettelegging for enkeltbarn ved behov i samarbeid med 


foreldre 


PPT –  


Pedagogisk  


Psykologisk tjeneste 


- Observerer og kartlegger enkeltbarn i samarbeid med 


hjemmet (språk, adferd, mm.) 


- Veileder personalet 


- Fast tid i barnehagen en gang i måneden 


Spesialpedagog - Har timer på enkeltbarn (ISP) 


- Veileder foreldre og avdeling 


- Observerer og kartlegger 


- Sitter i Felles barn 


BVT – 


Barneverntjenesten  


- Sitter i Felles barn, møtes en gang hver sjette uke 


- Veiledning i barnehagen, en gang i halvåret 


Barnehagen har meldeplikt (jmf. § 22 i Barnehageloven) 


BUP 


Barne- og ungdoms-


psykiatrisk polioklinikk 


Er inne på enkeltbarn etter henvisning fra fastlegen. Kan 


stille diagnoser. Veileder foreldre som er «inne». Er med på 


Felles barn. 


Tverrfaglig team –  


Felles barn 


Deltagere i teamet: PPT, BUP, BVT, helsestasjon, psykisk 


helse, spesial pedagog og alle fire barnehagene 


- Diskuterer problemstillinger 


- Faglig oppdatering 


 


8. Aktivitetskalender 
 


Aktivitet  Dato  


Kjølendag Uke 4 


Karneval  Mandag 29. februar 


Påskelunsj  Fredag 18. mars 


Vårfest  Fredag 13. mai 


Sommerfest (med foreldre kl. 17.15) Mandag 6. juni 


Grimsby Games Mandag 13. juni 


FN-markering og salgsbod og kafé (med foreldre) Mandag 24. oktober  


Luciafest (med foreldre) Tirsdag 13. desember 


Julebord med nissebesøk Torsdag 15. desember   


Planleggingsdager – 5 i løpet av et år 


Barnehagen holder stengt disse dagene  


Mandag 4. januar 2016 







 


Fredag 6. mai 2016 


August – nærmere beskjed kommer 


Høsten 2016 – nærmere beskjed kommer 


NB! ENDRINGER KAN FOREKOMME!! 


9. Dagsrytme  
Dagsrytmen  


(06.00)06.30 Barnehagen åpner. Felles fram til ca. 7.30 på 


Tusenbenet  


08.00 – 08.30  Frokost  


10.00 Utelek/inneaktivitet  


11.00/11.30 Lunsj   


Fra 12.00 Utelek/inneaktivitet. Sove/hvilestund for de små  


14.15/14.30 Frukt/lettmåltid 


17.00 Barnehagen stenger  


 


Alle tidene utenom åpnings- og stengetider er ca. tider. Foreldre som ønsker at 


barnehagen skal åpne før 06.30 MÅ GI BESKJED SENEST DAGEN FØR. 


 


10. Viktige telefonnumre 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                                                  
                                                                


 


 


 


 


 


 


 


 


 
“Med stjerner i øya og  


   skrubbsår på knea” 


 


Styrer 98 21 17 45 


Humla 40 03 42 75 


Sommerfuglen 98 22 82 96 


Tusenbenet  98 22 82 97 


Marihøna  98 22 82 95 





