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Forord v/daglig leder 

 
Velkommen til barnehageåret 2016/2017  
 
Alle barnehager skal lage årsplan jmf. ”Lov om barnehager”. Årsplanen skal 
bygge på ”Rammeplan for barnehager”; en plan for barnehagens innhold og 
oppgaver, som redegjør for barnehagens samfunnsmandat. 
 
Årsplanen skal være et arbeidsredskap for personalet, en grovplan for hva 
vi tenker å arbeide med i barnehageåret. Årsplan skal gi rom for foreldrenes 
og barnas innspill underveis, aktivitetene i aktivitetsplanen er å regne som 
forslag til aktiviteter.  
 
Spør hvis dere lurer på noe, eller si ifra hvis det er noe vi bør vite.  
 
Vi ønsker små og store et fint og innholdsrikt barnehageår, med mye leik, 
glede og humor   
 
Med hilsen  
Linda Knutsen Hofton, daglig leder 
 
Nettside: www.eggedalbarnehage.no 
E-postadresse: post@eggedalbarnehage.no  
 

 

 

 

 

 

BARNEHAGENS VISJON: 
I EGGEDAL BARNEHAGE ER DET GODT Å VÆRE, 

GJENNOM TRYGGHET OG OMSORG VIL BARNA LÆRE  
 

 
 
 

http://www.eggedalbarnehage.no/
mailto:post@eggedalbarnehage.no
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Åpningstider: 

 
Barnehagen er åpen fra kl. 06.30-16.30. Barna skal leveres og hentes 
innenfor den oppsatte åpningstiden. 
Barnehagen holder stengt: jul (for 2016 gjelder: fra og med fredag 23. 
desember til og med søndag 1. januar) , påske (vi holder stengt de tre 
dagene før påske; 10/4, 11/4 og 12/4) og minimum 3 uker på sommeren. 
Egen påmelding til juli-åpen-barnehage, i uke 28, skjer i mars/april. 
Barnehagen er stengt uke 29, 30 og 31. 
 
Personalet har 5 planleggingsdager i løpet av året, da er barnehagen stengt.  
Planleggingsdagene er: 

 Mandag 8. august (2016) 
 Torsdag 15. september: Felles kursdag for alle barnehagene i Sigdal 
 Fredag 23. desember 
 Tirsdag 28. februar (2017)  
 Fredag 26. mai (2017) 

(Med forbehold om endringer.) 
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Personalet i Eggedal barnehage 
Pr. august 2016 

 
Linda K. 
Hofton 

Daglig leder 100 %  32713961/ 
91707574 

Lise Juvet Avdelingsleder/barnehagelærer  
«Kvitebjørn» 

80 % 90669013 

Gunn M. 
Strandbråten 
 

Avdelingslederleder/barnehagelærer  
«Askeladden» 

80 % 47337068 

Kristin Haugen 
Bjertnes 

barnehagelærer 60 %  

Lillian Holm Barnehagelærer 
 

60 %  

Anne Trøseng  
 

Fagarbeider (barne- og 
ungdomsarbeiderfaget) 

80 %  

Laila Bråthen barnehageassistent 
 

50 % 
 

 

Hege Kjernaas barnehageassistent 
 

70 %  

Linda Frøvold barnehageassistent 
 

50 %  

Susann 
Nymoen 
 

barnehageassistent 
 

90 %  

Berit Kauserud Barnehagelærer og spesialpedagog 
 

30 %  

Vikarer Else Liverød   
Sigdal Renhold 
v/Hanne Krog 

renholdspersonell 36 %  
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Eierstyret 

 
Leder:    Jostein Rugland    
Nestleder:   Hanne Bergan Kjemperud 
Foreldrerep.:  Live Frydenhaug 
Foreldrerep.: Aneta Patyna      
 
Sekretær for eier- 
styret/saksforbereder: Linda Knutsen Hofton     
 
Vararep.   Åse T. Aasand 
    Lene Roa 
 
 

Samarbeidsutvalget 

 
I tillegg til eierstyret kommer: 
 
Rep. Ansatte:  Lise Juvet 
Rep. Ansatte:  Linda Knutsen Hofton      
Rep. Utdannings- 
forbundet:   Gunn M. Strandbråten     
   
Rep. fagforbundet:  Hege Kjernaas      
Rep. Kommunen:  Fredrik Aalien     
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Presentasjon «ASKELADDEN» 

 
 Askeladden har (pr. august - 2016) 13 barn - 6 jenter og  

7 gutter 
 Alderssammensetning: 2014: 10 barn, 2015: 3 barn     
 I august og september jobbes det med innkjøring: bli kjent med hverandre og 

barnehagen. Det at barna blir trygge på de voksne, de andre barna, det som skjer 
i løpet av dagen (dagsrytmen) og ellers alt ”rundt barna” er viktig for at de skal 
finne seg til rette i barnehagen.  

 Vi vektlegger: trygghet og omsorg gjennom gode rutiner og tydelige, 
omsorgsfulle voksne.  

 Viktige stikkord: SE, OPPDAGE, UTFORSKE 
 Voksenrollen: LYTT-BEKREFT-ANERKJENN 
 “Askeladden” deler i utgangspunktet ikke ut mnd. planer i forkant, de lager et 

«Månedsbrev» etter hver mnd., som en dokumentasjon på det de har jobbet 
med. (Kan også leses på nettsiden vår: www.eggedalbarnehage.no ) 

  Bilder på den digitale bilderammen i garderoben, brukes som en del av 
dokumentasjon av barnas aktiviteter gjennom barnehagedagen.  

 På avdelingen er det også foreldretavle med nyttig informasjon  
 Vi arbeider for at leik, sang, musikk, glede og humor skal prege avdelingen. Barna 

skal få være aktive og ”boltre” seg! 
 Alle nye får en velkomstbrosjyre som inneholder nyttig informasjon til 

barnehageoppstart. 
 «Askeladden» samarbeider tett og godt med «Kvitebjørn» - Åpne avdelinger 

fremmer leik på tvers av alder. 
 De voksne som jobber på ”Askeladden” er: 

 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Gunn Gunn  Gunn Gunn 

Kristin  Kristin Kristin  

 Laila  Laila (annen 
hver) 

Laila  

Linda F.  Linda F. Linda F. 
(annen hver) 

 

Lillian Lillian   Lillian 

 Susann Susann Susann Susann 

 

 
 

http://www.eggedalbarnehage.no/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOSn-NilmcgCFcXscgodVBEFKg&url=http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId%3D8104496&psig=AFQjCNGhEhYvgoHdhzA63DG2yZp7sl5iLg&ust=1443514541252783
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Presentasjon «KVITEBJØRN» 

 
 «Kvitebjørn» har (pr. august - 2016) 14 barn – 8 jenter og 6 gutter. 
 Alderssammensetning: 2011: 7 barn, 2012: 1 barn, 2013: 6 barn 
 Voksenrollen: LYTT-BEKREFT-ANERKJENN 
 Hver mnd. utarbeider personalet på “Kvitebjørn” månedsplan, denne 

kommer i barnas hyller. (Kan også leses på nettsiden vår: 
www.eggedalbarnehage.no ) 

 Bilder på den digitale bilderammen i garderoben, brukes som en del av 
dokumentasjon av barnas aktiviteter gjennom barnehagedagen. 

 På avdelingen er det også foreldretavle med nyttig informasjon  
 De voksne som jobber på ”Kvitebjørn” er: 

 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Lise Lise  Lise Lise 

Anne Anne Anne Anne  

Hege  
(annen hver) 

Hege  Hege Hege 

Susann 
(annen hver) 

    

 Berit Berit Berit  

  Linda H.   

     

 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.eggedalbarnehage.no/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJPSqJelmcgCFYvzcgodWHcJrw&url=http://evamariann.blogspot.com/&psig=AFQjCNGhEhYvgoHdhzA63DG2yZp7sl5iLg&ust=1443514541252783
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DAGSRYTMEN/RUTINER FOR AVDELINGENE 
 6.30 Barnehagen åpner.  

Barna møtes i garderoben, så fremt det er mulig. Barn og foreldre skal føle 
seg velkomne, dette gir barna en positiv start på dagen. Gi beskjed hvis det 
er andre enn mamma/pappa som henter.  
Viktig: Voksentettheten kan variere på morgenen, følg barnet ditt helt inn 
på avdelingen/kjøkkenet, om det ikke er noen i garderoben 
Frileik: Viktig at barna får en god start, velge aktiviteter på egne premisser 
og/eller med hjelp fra en voksen. 

Mellom 
Kl.8.00- 
8.30 

Frokost for de som kommer tidlig. 
Barna har med matpakke. Under frokost kan det være 
forstyrrende og vanskelig å gå fra for personalet, da må du 
som forelder følge barnet inn. 
 

Kl. 9.30 Alle barna skal ha kommet. Det er viktig at dere ringer og avtaler dersom 
dere ikke rekker å komme til kl.9.30, slik at dere får beskjed dersom vi drar 
på tur eller andre ting. 

Fra 
kl.9.30/ 
10.00 

Evt. formingsaktivitet  
Evt. utetid  

Kl. 10.45 Garderobestund/sangstund/samling 

Kl. 11.00 Smøremåltid (Nb. Avd. Askeladden ca. kl.10.30)    
Vi fokuserer på å få til et koselig måltid hvor vi prater med 
hverandre. Vi ønsker at barna skal lære å bli mest mulig 
selvhjulpne og øve på høflighet. 

Kl. 11.30 Påkledning, uteleik – leggetid for de som har behov for å sove/hvile. Barna 
skal få tid og mulighet til å kle på seg selv, og etter hvert bli mest mulig 
selvhjulpne. I utetiden er det mest frileik, men noen ganger er leiken 
tilrettelagt. 

Fra kl. 
14.00- 
16.30 

*Måltid (Frukt, knekkebrød, og/eller resten av nista)  
*Frileik inne/ute 

Kl. 16.30 Barnehagen stenger.  
Barna skal hentes innenfor åpningstiden kl.->16.30 
Når du henter barnet ditt, er det viktig for oss at vi ser at barnet blir hentet. 
Ring om det er kommet noe uforutsett i veien, og du ikke rekker å komme 
til 16.30. 

  
Dagsrytmen er med på å skape trygghet for barnet ved at de kjenner igjen dagen, og det 
blir sammenheng i det som skjer. Dagsrytmen er ikke fastlåst, tidene er omtrentlige. Vi 
er opptatt av å være fleksibel, det er viktig å ta hensyn til barnas behov, barnas egne 
innspill og meninger (bl.a. jmf. barns medvirkning). Vi legger vekt på god tid gjennom 
barnehagedagen og unngå stress og mas. 
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INNHOLD – FAGOMRÅDENE: 

 
 Barnehagen skal drives i samsvar med ” LOV OM BARNEHAGER” og  
”RAMMEPLAN”. 

 Rammeplanen tar utgangspunkt i Lov om barnehager og gir mål for 
barnehagevirksomheten. 

 Målet med rammeplanen er å gi personalet i barnehagen en 
forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av 
barnehagens virksomhet. 

 Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor 
omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig 
kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens 
læringsmiljø. (jmf. kap.3 i ”Rammeplan”) De 7 fagområdene i 
rammeplanen beskriver lærings – og opplevelsesområder barna skal 
møte i løpet av barnehagetiden. Fagene opptrer sjeldent alene og 
vil ”veves” inn i alt vi gjør. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEgvqGrrnOAhXCKCwKHVrSBJ0QjRwIBw&url=http://www.salemaros.no/event/sondagsskole-2/&bvm=bv.129422649,d.bGg&psig=AFQjCNG3DSVklP4t-RyG-OLb-Vk9YwdG-g&ust=1471004793120035
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Fagområdene: aktiviteter, metoder, innhold 

 
Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene opptrer sjelden 
alene, flere fagområder vil ofte være representert samtidig i bla. 
hverdagsaktiviteter og på turer i nærmiljøet. Vi i barnehagen jobber 
tverrfaglig, og en måte å arbeide med disse områdene på, er å gi rom for 
barns undring og nysgjerrighet. Måten vi arbeider på må støtte hvert enkelt 
barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Dette skjer ved at vi voksne 
samtaler med barna, f. eks når vi er på tur, i samtaler ved måltidet og i 
leken. Det er her viktig at vi forsøker å bygge videre på barnas innspill. Vi 
møter da barna der de er, på sitt utviklingsnivå, ut ifra deres interesser, og 
vi arbeider videre derfra. At barns spørsmål og undring blir tatt på alvor 
legger grunnlaget for barns medvirkning.  
Her følger eksempler på hva vi kan legge vekt på i de ulike fagområdene. 
Aktivitetene/metodene/innhold må ses i forhold til alder, utvikling og 
modning.  

 
Fagområde 
 

 
Aktivitet, metoder, innhold 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 
  
 

Begrepslæring, lære ulike sanger med bevegelse, lære rim og regler, ulike 
typer språkleker, spille spill, høytlesning av bøker og eventyr, lære å rime, 
«lekeskrive», «lekelese», sangleker, bruke biblioteket 
Materiell som barnehagen kan bruke: «Snakkepakken», «Språkkista»,  
«Språklek», «Tall- og språksprell» 

 
Kropp, 
bevegelse 
og helse 

Bli kjent med kroppen og bli vant med å bruke den -> få en positiv selv- 
Oppfatning gjennom kroppslig mestring, leik på uteleikeplassen  og 
turer i nærområdet til ulike årstider, hinderløype inne og ute,  
smøremåltid -> gode vaner og sunt kosthold, være med å bake og lage mat 
Barnehagen har mulighet til å bruke gymsalen på skolen, ballbingen, (evt. skøytebane), 
skiløyper, akebakker 
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Kunst, 
kultur og 
kreativitet 
 

Male: vannfarger, fingermaling, ulike maleteknikker Tegne: tusj, farger, 
Fargelegge, musikk (mini-røris ), sang, dans og drama, besøke  
kulturminner i Eggedal f.eks. «Mølla» (5-åringene),  «Hagan» (5-åringene) 
Bli kjent med ulike materialer: modelleire, «trolldeig», evt. leire, naturmateriell: Ta i bruk 
fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 

 
Natur, 
miljø og  
teknikk  
 
 

Uteleik, bli kjent med naturen, undre seg, være nysgjerrige, forske,  
Eksperimenter – «Forskerspiren», oppleve glede ved å ferdes i naturen og få 
Få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen 

 
Etikk, 
religion og 
filosofi  

Bidra til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige,  
ved at de gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og  
fortellinger, synge sanger som hører til ulike høytider, 
få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner 

Nærmiljø 
og 
samfunn  

 

Spontane og planlagte turer i nærmiljøet, bli kjent i nærmiljøet-skolen, 
skogen, fjelltur (5-åringene), tur til Andersnatten (5-åringene), 
gårdsbesøk, besøke «Mølla» (5-åringene). Styrke kunnskap om og til- 
knytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, 
tradisjoner og levesett. Fagområdet omfatter også medienes betydning  
for barns hverdag. 
 
 

Antall, 
rom og 
form  

 

Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin 
matematiske kompetanse. Arbeid med tall, rom og form, mønster,  
sortering, tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper.  
Materiell barnehagen har: 
«Tall- og språksprell», ulike typer spill og aktiviteter 
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Samarbeid med hjemmet 

 
 God kontakt mellom hjem og barnehage er en av de viktigste 
forutsetningene for å kunne skape en best mulig barnehagehverdag 
for hvert enkelt barn. (I henhold til barnehageloven og rammeplan) 
Barnehagen ønsker å være aktive støttespillere både for barna og de 
foresatte. Kvaliteten i barnehagetilbudet er svært avhengig av 
samspillet mellom foreldre/foresatte og personal. Forskning viser at 
de barna som opplever at hjemmet og barnehagen samarbeider godt 
drar fordel av det både når det gjelder trivsel og læring. Personalet 
og foreldrene trenger tilbakemeldinger: Vi må kunne gi hverandre 
synspunkter, oppmuntring, interesse og personlig kontakt. Et godt 
samarbeid gir trygghet og bidrar til at barnet føler at det er 
sammenheng mellom hjemmet og barnehagen. Trygge foreldre - gir 
trygge barn.  

 Foreldresamtaler foregår høst og vår (ellers ved behov) og det 
avholdes foreldremøter to ganger i året, på høsten og på våren. Ellers 
arrangerer vi foreldrekaffe gjennom barnehageåret og evt. andre 
sosiale arrangementer. 

 Mål med samarbeidet: Styrking av rollen som foresatte: Hvordan kan 
vi styrke rollen til de foresatte i måten vi samarbeider på? Vi ønsker å 
bruke foreldreveiledningsprogrammet ICDP, 8 temaer for godt 
samspill, aktivt i dette arbeidet. For mer informasjon www.icdp.no  

 
 
 
 
 

 
 

http://www.icdp.no/
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Personalsamarbeid 

 
 Et godt personalsamarbeid er viktig for at barnehagen skal få et 
trivelig miljø, hvor både barn og voksne trives. Et godt 
personalsamarbeid er avgjørende for hvordan vi er, hvordan vi 
jobber sammen om barna, samtidig som barna lærer av våre måter å 
fungere sammen på (modell-læring, å være gode rollemodeller). 

 Viktige stikkord: åpenhet – delaktighet – raushet – humor – glede 
over arbeidet – samhørighet – tillit til hverandre. 

 Rammeplanen setter stor fokus på voksenrollen i barnehagen, den 
sier bl.a. at ”barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og 
fremme enkeltbarns og barnegruppas sosiale ferdigheter. Personalet 
er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring 
av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for 
å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og 
støttende relasjoner (samhandling) er grunnlag for utvikling av sosial 
kompetanse.” (jmf. rammeplan) 
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Barns rett til medvirkning 

 
 Barn skal ha innflytelse på form og innhold i barnehagen.  
(jmf. barnehage-loven § 3) 

 Det er ikke ensbetydende med at voksne skal overlate ansvaret til 
barna. Vi skal være lydhøre og følge barnas initiativ i her og nå 
situasjoner. Vi skal være bevisste på hva vi sier ja og nei til, og vi må 
forklare barn hvorfor det ikke kan få bestemme i ulike situasjoner. 

  Medvirkning handler om å assistere, bidra, delta, ha en finger med, 
influere, uten å ha det fulle ansvaret alene (Bae, Eide, Winger og 
Kristoffersen 2006). Medvirkning har hatt stor betydning for 
barnehagefaglige praksiser. Bae skriver videre at; en måte å oppfatte 
barns medvirkning på er at hvert barn har rett til å erfare at deres 
stemme blir tatt på alvor og har virkning i fellesskapet . Medvirkning 
handler om å møte barna der de er, gjennom å praktisere en lyttende 
pedagogikk. LYTT-BEKREFT-ANERKJENN 

 Når vi er lydhøre, fleksible og åpne for barnas innspill, gjør det 
hverdagen mer spennende. Både kroppslig og språklig gir barn 
uttrykk for hvordan de har det. Vi må ta hensyn til barns 
uttrykksmåter. De må støttes til å undre seg og stille spørsmål. 
(Rammeplan s. 13)  

 ”Barnemøter” er en metode å bruke for å sette fokus på barns 
medvirkning. Møter hvor barna selv er med og ”planlegger” 
hverdagen, med dens innhold og aktiviteter. Barns synspunkter skal 
ilegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (jmf. 
barnehageloven § 3).  

 
 
 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO46u5r7nOAhVFkSwKHWaNABUQjRwIBw&url=http://tbdrift.no/&bvm=bv.129422649,d.bGg&psig=AFQjCNEC3f0qs_e89tXgl44J-52ZZoMRSQ&ust=1471004950216035
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Danning gjennom omsorg, lek og læring 

 
 «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.» 
(Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd) 

 Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor 
omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. 

 Det står i Rammeplanen at; «danning er mer enn utvikling, mer enn 
læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn 
sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette « (Rammeplanen s. 
15).  

 Danning beskrives som en livslang prosess i Rammeplanen, og 
barnehagen er bare begynnelsen på en lang reise.  Det helhetlige 
læringsbegrepet skal bidra til at barnet danner holdninger, verdier og 
tillit til seg selv og andre, og skaper vilkår og motivasjon for læring 
senere i livet. Sagt med andre ord så skal virksomheten barnehage 
danne grunnlaget for det å lære å lære. 

 Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og 
med miljøet og være nært sammenvevd med omsorg, lek og danning. 
(Jmf. Rammeplanen s. 16) 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEgvqGrrnOAhXCKCwKHVrSBJ0QjRwIBw&url=https://ke.linkedin.com/topic/civil-society&bvm=bv.129422649,d.bGg&psig=AFQjCNG3DSVklP4t-RyG-OLb-Vk9YwdG-g&ust=1471004793120035
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”VI SKAL HA STOR RESPEKT FOR BARNAS LEIK”  

 
 Barn uttrykker seg på mange måter i lek, og leken har en selvskreven 
og viktig plass i barnehagen. Barnehagen skal bidra til den gode 
barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek. Leken har 
betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs- og 
læringsform. 

 I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi og som 
grunnlag for læring og allsidig utvikling. (Jmf. Rammeplanen s. 16) 

 Leken har en fremtredende betydning i barnas liv i barnehagen. 
Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy 
kompetanse og engasjement (Jmf. Rammeplan s. 25) 

 Å få delta i lek og få venner (jmf. utvikling av lekekompetanse, etter 
alder og modning) er grunnlaget for barns trivsel og meningskapning 
i barnehagen. 

 Lekens kjennetegn er at den er en frivillig aktivitet som barna selv 
velger å delta i, leken er på ”liksom”, den ligger utenfor det vi 
oppfatter som ”den virkelige verden”. Leken er lystbetont for barnet, 
den kan samtidig gi orden, spenning og være forberedelse til voksen 
alder. En annen viktig side ved leken er at den er indre motivert. 
Lysten til å leke kommer innenfra. Det er barnet selv som har kontroll 
over sin medvirkning i leken og tar ansvar for den. Barnet ”glemmer” 
seg selv, går ut av virkelighetens verden og inn i lekeverden. Leken gir 
først og fremst glede, samtidig kan den være problemløser. Gjennom 
lek kan barn utforske miljøet rundt seg og bearbeide det som er 
vanskelig. Gjennom leken fremmes også barns utvikling på alle 
områder. 

 I leken utvikler barnet sin identitet og selvfølelse. 
 Rammeplanen vektlegger den voksnes rolle i leken. Personalet skal 
være tilgjengelig for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre 
barna i deres lek. Fokus må altså være rettet mot leken, med et 
våkent blikk for hva som foregår. Er det barn som trenger hjelp? Hva 
leker de egentlig? Voksenrollen: Ødelegger jeg hvis jeg blir med?  
Det er viktig å gi barna felles opplevelser som inspirerer til felles lek. 
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Satsningsområde for barnehageåret 2016/2017 

 
«Naturen omkring oss og naturen som lekeplass» 

I samarbeid med foreldrene så ønsker vi dette barnehageåret å sette fokus på 
fagområdet «Natur, miljø og teknikk». Naturen er en fantastisk leikeplass for 
barn. Kanskje den beste?  I naturen får barna stimulert alle sine sanser i et miljø 
som hele tiden forandrer seg. Fantasi og kreativitet stimuleres også av de 
mulighetene naturen gir. Ingen andre miljøer gir like gode sansemotoriske 
utfordringer og like stort mangfold av muligheter som naturen gjør. Naturen er 
dermed en god arena for utvikling på mange områder. (Jmf. Temahefte om natur 
og miljø)   
 
 

 

Mål og metoder 

 
”Natur, miljø og teknikk”: (jmf. litteratur: «Se meg!» Pedagogisk arbeid i 
barnehagen, av Anne Aasgaard) 
 

 Overordnet mål for 1-2 åringen- Vi ønsker: At barna skal oppleve 
gleden ved å være ute, at barna skal gjennom å bruke kroppen og 
sansene sine oppleve naturens vekslinger, været og årstidene, at 
barna skal oppleve glede, undring og nysgjerrighet i møte med 
naturen, vekster, fugler, dyr, småkryp og insekter. 

 

 Overordnet mål for 3-5 åringen- Vi ønsker: At barna skal oppleve 
glede ved å ferdes ute i naturen, at barna skal undre seg, 
eksperimentere og snakke om fenomener i naturen, at barna skal få 
kunnskap om landskapet, planter og dyr i nærmiljøet, at barna skal få 
erfaring med vekslingen i årstidene og med alle typer vær og vind, at 
barna skal få en begynnende forståelse for samspillet i naturen og 
samspillet mellom naturen og menneskene. 
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 ”Kommunikasjon, språk og tekst”: (jmf. litteratur: «Se meg!» Pedagogisk 
arbeid i barnehagen, av Anne Aasgaard) 

 Overordnet mål for 1-2 åringen- Vi ønsker: At barna skal få positiv 
respons på sitt nonverbale kroppsspråk, at barna skal få oppleve 
glede ved å mestre nonverbalt og etter hvert verbalt språk, at barna 
skal bli kjent med enkle bildebøker, fortellinger, regler, rim og sanger. 

 Overordnet mål for 3-5 åringen- Vi ønsker: At barna skal bruke 
språket aktivt i lek og samhandling med andre, at barna skal 
videreutvikle sin språkforståelse og sitt ordforråd, at barna skal bruke 
språket for å takle uenighet og konflikter. 

Forslag til metoder: 

 Bruk av «tegn-til-tale» i kommunikasjon med barna. 

 Språkgrupper med ulike aktiviteter: spille spill, rim og regler, sanger 

 «Snakkepakken» og «Språkkista» 

 Besøke biblioteket  

 Gå turer 

 Bruke gymsalen på skolen 

 Hinderløype 

 Lage mat ute og inne, bake 
 

 

Overgang barnehage - skole 

 
 Når det gjelder forberedelse til skolestart, for de barna som begynner høsten 

2017, legges det i første omgang opp til å bli kjent som gruppe her i barnehagen 
og i tillegg bli litt kjent med de barna som går i Enger barnehage   

 Det er viktig å arbeide med vennskap og samhold, slik at barna føler at de 
kjenner hverandre, noe som gir trygghet, da de begynner på skolen. Samtidig er 
det viktig å huske på at barn har lett for å få kontakt med hverandre og ikke 
bekymre seg for overgangen til skolen.  

 5-årsgruppe, “Månegruppa” i barnehagen vil foregå ca. 1-2 ganger pr. uke fra 
september/oktober. 5-åringene vil få anledning til å komme med forslag til 
aktiviteter som “Månegruppa” skal gjøre, jmf. Barns medvirkning. I tillegg følges 
et pedagogisk opplegg; «Trampoline». Barna får utdelt hver sin arbeidsbok med 
ulike temaer. For å lese mer om opplegget gå inn på www.trampoline.no  

 «Det er mitt valg» er også materiell vi kan bruke i arbeidet. Mer informasjon på 
www.determittvalg.no  

 Videre ønsker vi at de skal få trening i blant annet: 
 Bli kjent med navnet sitt, skrive navnet sitt, mestre. 

http://www.trampoline.no/
http://www.determittvalg.no/
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 Fokus på håndgrep på blyanten, mestre. 
 Fargene, ulike fargeleiker, øve. 
 Klippe med saks, ulike arbeidsoppgaver. 
 Få kjennskap til å rime/rimeord. Språkstimulering, begreper 
 Samtale om ulike temaer, øve på å tørre å snakke når andre hører på, 

være i fokus på en positiv måte, konsentrasjon, lytte til hverandre. 
 I tillegg kan det være mål for enkelt barn å jobbe med, som man kan bli 

enige om i samtale med foreldrene. 
 Foreldre til «Månegruppa» får utdelt en brosjyre: “Overgang barnehage – 

skole” 
 
 

DOKUMENTASJON AV BARNEHAGENS ARBEID 

 
 Hva skal dokumenteres? Innhold og aktiviteter sett i forhold til fagområdene i 

rammeplanen, personalsamarbeid, foreldresamarbeid, barns medvirkning, 
samarbeid med andre instanser 

 Hva er hensikten? Sikre kvalitet og utvikling i barnehagens arbeid 
 Hvem skal delta i arbeidet med dokumentasjon? Alle involverte parter ettersom 

hva som dokumenteres dvs. barn, foreldre, personalet og andre 
samarbeidspartnere 

 Hvordan? Muntlig, skriftlig. I tillegg: bildedokumentasjon, evt. video -opptak 
 Når? Hver mnd., årlig, hvert halvår, alt ettersom hva som dokumenteres 

 

PLAN FOR DOKUMENTASJON AV BARNEHAGENS ARBEID 

HVA HVEM HVORDAN NÅR ANSVAR FOR 
GJENNOMFØRING 

Innhold og akt. sett 
i forhold til 
fagområdene i 
rammeplanen 

-personalet 
 

- skriftlig 
 

- personal- 
møter etter 
gjennomføring 
av ulike akt. 

- daglig leder 
 

Personalsamarbeid, 
evaluering av 
«Kvalitetsverktøy» 

-personalet - skriftlig - februar mnd. 
 

-daglig leder 

Foreldresamarbeid - foreldrene - skriftlig - mai mnd. -daglig leder 

Barns medvirkning - barna 
 
 

- muntlig 
(de voksne 
noterer) 
 

- ved behov - ped.leder 
 
 

Samarbeid med 
andre instanser 

samarbeidspartnere 
for eksempel PPT, 
kommunen, skolen 
etc. 

- gjennom 
årsmelding 
til 
kommunen 

- 1 gang pr. år 
(feb./mars) 

- daglig leder 
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AKTIVITETSPLAN BARNEHAGEÅRET 2016/2017 
(med forbehold om endringer) 

August og september 2016: 

 Mandag 8. august: Planleggingsdag for 
personalet - 

 Bursdager i juli/aug./sept. 

 Innkjøring av ”nye og gamle barn” 

 Blåbærtur 

 Pannekaker 

 Mølletur for 5-åringene:  
”Fra korn til brød” 

 Besøk av 1. klasse 

 Fjelltur med 5-åringene 
Brannvernuke, 5-åringene: Opplevelsesdag på 
brannstasjon 

 Jobbing med fokus fagområder 

 Torsdag 15. september: Felles kursdag 
for alle barnehagene i Sigdal – 
barnehagen er stengt 

 

Oktober og november 2016: 

 Bursdager i okt./nov. 

 HØST: Naturen om høsten 

 Formingsaktiviteter 

 Oppstart 5-års gruppe 

 Foreldremøte i oktober 

 Innhøsting, 
grønnsaksuppe/lapskaus 

 Høstfest 

 Forskerspiren 

 Jobbing med fokus fagområder. 
 

Desember 2016: 

 Bursdager i desember 

 Adventstid i barnehagen 

 Juleverksted og baking 

 Luciafeiring 

 Nissefest i uke 51. 

 Fredag 23. desember: Planleggingsdag 
for personalet – barnehagen er stengt. 

 Jobbing med fokus fagområder. 

Januar og februar 2017: 

 Bursdager i jan./feb. 

 VINTEREN: Naturen om vinteren 

 Formingsaktiviteter 

 Forskerspiren 

 Utkledningsdag i februar. 

 Tirsdag 28. februar: 
Planleggingsdag for personalet – 
barnehagen er stengt. 

 Jobbing med fokus fagområder. 

Mars og april 2017: 

 Bursdager i mars/april 

 VÅREN: Naturen om våren 

 Vinteraktivitetsdag i mars. 

 Uke 13 og 14 – Påskeforberedelser 

 Påskeferie fra og med 10/4 til og med 
17/4 (barnehage igjen fra 18/4) 

 Badedag/”Sydentur” i april. 

 Jobbing med fokus fagområder. 

Mai og juni 2017: 

 Bursdager i mai/juni 

 17-mai, Norges bursdag 

 Dato i mai: Kosekveld for 
«Månegruppa» (skolegruppa) 

 SOMMER: Naturen om sommeren 

 Jobbing med fokus fagområder 

 Mai/juni - Barnehagetur i 
nærmiljøet 

 Fredag 26. mai: Planleggingsdag for 
personalet – barnehagen er stengt  

 I uke 24/25 – Grillkveld i 
barnehagen 

 Jobbing med fokus fagområder. 

 


