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Som barnehageleder for Bakkehaugen barnehage ønsker jeg deg 

velkommen til å lese denne årsplanen som gjelder for perioden 

01.08.16– 01.08.17  

 

ÅRSPLANEN er skrevet ut fra de retningslinjene som 

barnehageloven og Rammeplan for barnehager til enhver tid gir.  

Den skal gi foreldre og andre interesserte informasjon og innsyn 

i barnehagens pedagogiske arbeid. Den skal også fungere som et 

arbeidsredskap for personalet. Årsplanen vil gi deg viktig 

informasjon om barnehagens mål, pedagogiske innhold og 

arbeidsmetoder for barnehageåret 2016/2017. Årsplanen er 

godkjent av samarbeidsutvalget september 2016 

 

RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver gir 

personalet i barnehagen en forpliktende ramme for planlegging, 

gjennomføring og vurdering av virksomheten.  
§ 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.  

 

Den gir også foreldrene innsikt i barnehagens virksomhet, og 

den sier noe om foreldrenes mulighet til medvirkning og 

medbestemmelse i henhold til Barnehagelovens §4. 

 

Vi ønsker å ivareta Ringsaker kommunes målsetting om VEKST 

OG UTVIKLING med tidlig innsats – økt læringsutbytte. 

Hovedmålet vårt det inneværende år er: «Det å skape et 

stimulerende miljø med vekt på språklig- og sosial 

kompetanse, der barna får gode lekeerfaringer og danner 

vennskap». Jobbing med språklig- og sosial kompetanse har 

vært våre hovedsatsingsområder siden barnehagen startet i 

2010. Tidlige erfaringer med jevnaldrende barn, har stor 

betydning for utvikling av barnets samspillsferdigheter. 

Barnehagen blir derfor en viktig arena for sosial utvikling, 

læring og etablering av vennskap.  Fra 1. august 2016 blir det 

startet opp med psykologisk førstehjelp som en integrert del 

av barnehagetilbudet i Ringsaker kommune. Det vil i den 

forbindelse bli tatt i bruk et materiell som heter: Grønne tanker 

– Glade barn. Nærmere beskrivelse kommer i Årsplanen. 

I følge Rammeplanen skal barnehagens innhold bygge på et 

helhetlig læringssyn.  

Vi legger vekt på å kunne tilby barna et godt, stimulerende og 

helhetlig læringsmiljø. 

Viktige deler av barnehagens læringsmiljø er: omsorg, lek og 

læring, sosial og språklig kompetanse samt de sju fagområdene.     

http://www.regjeringen/rammeplan for barnehager  

 

    Hilsen Line Nordvik, Barnehageleder. 

Tanker som hjelper 

meg til å bli trygg 

og glad, kalles 

grønntanker. 

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kd/Lover_og_regler/reglement/2006/rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-opp.html?id=278626


 

Vårt mål er at barna skal oppleve en hverdag preget av vennskap, 

lek, trygghet, omsorg og trivsel - der læring, humor og glede 

står sentralt   
  

Bakkehaugen barnehage er en moderne 6-avdelings  

kommunal barnehage i Ringsaker kommune. Barnehagen ble satt  

i drift fra 15.9.2010. Vedtekter for de kommunale barnehagene i 

Ringsaker gjelder også for Bakkehaugen barnehage.  

 

Bygget har et bruttoareal på 1200 kvm, der barnas leke- og  

oppholdsareal er i henhold til Lov om barnehager; 535,4 kvm.  

Arealene ute og inne er universelt utformet og i stor grad  

tilrettelagt for barn og voksne med funksjonshemninger. 

 

Barnehagens 1. etg er hovedsakelig leke og oppholdsareal for 

barna. Dette arealet består av seks avdelinger som kan brukes 

for barn i alderen 0 – 6 år. Dette barnehageåret har vi to 

avdelinger for barn i alderen 0 – 3 år, en blandingsavdeling i 

alderen 2 – 5 år og tre avdelinger for barn i alderen 3 – 6 år. 

Alle avdelinger har et stort oppholdsrom, to små rom, bod, 

stellerom m/toaletter, toalett, fingarderobe og grovgarderobe. 

Småbarnsavdelingene har i tillegg oppvarmet vognrom og 

kjøkken. Storbarnsavdelingene har et felles kjøkken. Alle 

avdelingene har i tillegg mulighet til å benytte et stort 

fellesareal, et mediatek/bibliotek, et drama-/musikkrom og 

formingsrom.  

Hele 2. etg. Er beregnet for personalet. Den består av vestibyle, 

kontorer, garderobe for kvinner, garderobe for menn, møterom, 

pauserom, kopirom, rom for renholdssentral og et teknisk rom. 

 

Barnehagen har et stort og variert uteareal som gir barna gode 

muligheter for fysisk utfoldelse. Småbarnsavdelingene har et 

eget område med lekeapparater tilpasset denne aldersgruppen. 

Alle barna kan leke på et felles uteområde med et flott amfi, 

tunnel, akebakke og andre lekeapparater. Det er et spennende 

uteområde som innbyr til utforsking, kreativ lek og læring.  
 

Nytt av året er at vi har utvidet vår åpningstid fra 6.45 – 16.45 

Dette trådte i kraft fra 23. mai 2016 

 

 

Åpning av ny grillhytte, 13. juni 2016 



 

 

 

 

Barna i fokus 

          Lek                                                       ”Jeg kan få være meg” 
    

  

 Humor og glede                        Anerkjennende relasjoner 

 
             Omsorg og trygghet 
 
                Læring                    Vennskap  

 
                        Medvirkning                 Fellesskap 

 
 

 

 

 

 

 

 

Personalet i Bakkehaugen barnehage ønsker alle ei god og utviklende barnehagetid! 



 

 

   

    

Line  

Nordvik 

Marie 

Kurud 

Aina  

Hensgaard 

    

Barnehageleder Ass. leder Merkantil     
       

 

 

  

 

 

 

Anne Kari  

Saug 

Mari Sigland Siri B. Flobakk Agnete 

Johansen 

Elisabeth G. 

Andersen 

Inger B. 

Iversen 

 

Pedagogisk leder Pedagogisk leder Pedagogisk leder Pedagogisk leder Pedagogisk leder Pedagogisk leder  
       

    

   

Heidi Martinsen Jeanett O. 

Johannessen 

Ingeborg 

Furulund 

Camilla 

Rosenberg 

   

Førskolelærer Førskolelærer Styrkningsress. Spesialpedagog    



 

 

        
Gerd Eva 

Onshuus 

Bente 

Rustadbakken 

Heidi K. 

Johansen 

Trine Lise 

Cocozza 

Tove  

Nydal 

Kristin  

Tønne 

Karina  

Treseng 

Jan Inge 

Mistereggen 

Barneveileder Fagarbeider Fagarbeider Fagarbeider Barneveileder Fagarbeider Fagarbeider Fagarbeider 

        

      

  

Jeanette 

Olstad 

Heidi 

Marthinsen 

Marianne S. 

Hundstad 

Monica  

Nedgård 

Gunn Kari 

Pedersen 

Balsam A. 

Mohammed 

  

Fagarbeider Fagarbeider Fagarbeider Vikar Ekstra 

ass/Vikar 

Fagarbeider/

vikar 

  

        

 

Vi holder også på med å knytte til oss noen flere vikarer som dere blir kjent med etter hvert. 

 

 

 



 

 

 

I Bakkehaugen barnehage har personalet i fellesskap utviklet et pedagogisk grunnsyn som ligger til grunn for våre tanker om barn. 

Dette grunnsynet får konsekvenser for hvordan vi som personale forholder oss til barna og hvordan vi er i samhandlingen med det 

enkelte barn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tenker at: 

 Hvert barn er et eget individ med ulike 

behov og unike muligheter. 

 Hvert barn er et lærende menneske. 

 Barn er naturlig nysgjerrige, forskende og 

skapende. 

 Hvert barn er et intelligent og kompetent 

menneske. 

 Hvert barn kan noe!!  

 

 

 

 

                    
                              

 

Du och 

jag, 

Alfred!! 

 

Dette innebærer at vi må: 

 Være med å skape relasjoner som er preget av viljen 

til å lytte, nærhet, innlevelse og evnen til samspill 

med hverandre. Øke barn og voksnes sosiale 

kompetanse. 

 ”Se” og respektere hvert enkelt barn som et eget og 

selvstendig individ, med egne tanker, meninger og 

følelser. 

 Behandle barnet som et likeverdig individ. 

 Være lyttende og vise interesse for det barnet 

formidler og er opptatt av. 

 Bruke positiv grensesetting, veilede barnet på hva det 

skal gjøre og si mindre om hva det ikke skal gjøre. 

 Gi masse tilbakemeldinger på det barnet gjør som er 

positivt og styrke disse kvalitetene. 

 Gi barna tid. 

 Undre oss sammen med barna, ikke alltid ha 

fasitsvaret. 

 Gi barna tilrettelagte aktiviteter og utfordringer som 

skaper utvikling og mestringsglede.  

 La barna være med å prege barnehagens innhold. 

Deres interesser må komme ”til syne”. Jfr. barns 
medvirkning. 

 Være til stede ”her og nå”. Grip dagen sammen med 

barna. 

 Være anerkjennende!  

  

 



 

 

Ringsaker kommune ønsker å ha fokus på psykisk helse innenfor arbeid med barn og ungdom. Våren 2016 deltok ansatte og ledere fra 

barnehage, skole, helsestasjon, PPT og barnevern på fagdag, der de har fikk grunnleggende kunnskap om psykisk helse og om verktøyet 

Grønne tanker – Glade barn. Verktøyet er utformet med forskjellig materiell, bilder og forslag på samtaler, der barn og ungdom lærer 

enkle selvhjelpsteknikker. Det er barnepsykologspesialist Solfrid Raknes som har utviklet skrinet i samarbeid med sentrale fagfolk 

innen det norske psykisk-helsevernmiljøet. Tanken er å få ett felles verktøy for å hjelpe barn og unge til å takle vanskelige situasjoner 

og tanker. 

 

Rødtanker er negative og vonde tanker. Grønntanker er tanker som er hjelpsomme, og som skaper mer glede og trivsel. Følelser er ikke 

alltid gode veivisere. Barn må ha veiledning for å forstå hvilke følelser de skal lytte til, og hvilke som er overdrevet. Selv små barn kan 

lett forstå forskjellen mellom røde og grønne tanker, men trenger hjelp til å snu en negativ spiral med mange røde tanker. 

«Hjelpehånden» er en del av verktøyet og Raknes beskriver «Hjelpehånden» som et ryddesystem; I situasjoner som skaper sterke 

følelser, kan det være lurt å lage seg oversikt over hva en kan påvirke, og hvordan. Hjelpehånden kan bidra til at en både anerkjenner 

hvorfor en reagerer som en gjør, og at en får hjelp til å komme seg videre. At en greier å tenke mer konstruktivt og utvikler bedre 

handlingsmønstre. 

 

Foreldre har stor betydning for hvor trygge barna sine blir, og kan være med å hjelpe dem til å bli mindre sårbare og mer robuste 

følelsesmessig. Dette gjør det lettere for dem å takle motgang og vanskelige situasjoner som møter dem i livet. Barn som øver seg på å 

snakke positivt og oppmuntrende til seg selv blir tryggere og mindre nærtagende for andre barns bemerkninger. Trygge barn søker også 

lettere hjelp hos voksne når de trenger det, poengterer Solfrid Raknes.  

 

Psykologisk førstehjelp består av: 

To figurer, rød og grønn som symboliserer Rødtanker og Grønntanker 

En samling ark med ”hjelpehender” for utfylling 

Et hefte, som forklarer grunnprinsippene i kognitiv atferdsterapi ved hjelp av enkle tekster og tegninger. Heftet forteller om 

situasjoner der Rødtankene kan bli sterke og ødeleggende og hvordan vi kan gi makt til Grønntankene for å bli mer glade og mindre sinte, 

triste eller redde. 

 

Vi er nå inne i en «prøveperiode», der vi skal bli kjent med bruk av verktøyet og vi tenker å ta det i bruk i forhold til de eldste barna 

våre. Det vil bli tatt i bruk i samlinger med disse barna. Det er jevn fordeling av de eldste på hver avdeling, så gruppene vil bli på ca. 8 -9 

barn. Dette vil gjelde Blå, Turkis og Grønn.  

http://barnehage.salaby.no/rode-og-gronne (nettside som er fin å bruke sammen med barna) 

 

http://barnehage.salaby.no/rode-og-gronne


 

 

 

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens 

innhold. Barnas evne til å kommunisere med andre spiller en stor 

rolle i utviklingen av sosial kompetanse. Dette barnehageåret vil 
vi fortsette å sette søkelyset på dette viktige arbeidet, ved å 
skape et utviklende språkmiljø, med vekt på at barn skal føle seg 
betydningsfulle, sett og hørt. Er språket på plass, vil muligheten 
til å få seg venner og delta i lek øke. Barnehagen har en viktig 
oppgave i å formidle grunnleggende verdier som fellesskap, 
omsorg og medansvar.  
 

I leken foregår viktige læreprosesser, og leken fremmer 

utviklingen på sentrale sosiale områder. Dette krever deltagende 

og tydelige voksne som er anerkjennende og varme i samspill 

med barna!! Målet er å skape økt bevissthet hos personale: 

hvordan kan vi oppdage dårlig kvalitet på samspill i lek? Hvordan 

hjelper vi de som har vansker med å leke, til å komme inn i lek? 

Det å øke kompetansen for å få til et inkluderende og 

lekende miljø, vil være med å prege innholdet på våre 

planleggingsdager og personalarbeid dette barnehageåret.  
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammeplanen sier blant annet: 

”Barnehagen må 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. Alle barn må få et 

rikt og variert språkmiljø i barnehagen.” 

 



 

 

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utviklingen 

av språket. I Bakkehaugen barnehage vil vi vektlegge det å skape 

et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, 

samtale og leke med lyd, rim, rytmer og å fabulere med hjelp av 

språk og sang. Vi skal støtte barn som har ulike former for 

kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive eller har noe 

forsinket språkutvikling. Vi skal la barn møte symboler som 

bokstaver og tall i daglige sammenhenger og støtte barns 

initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive eller til 

å diktere tekst. Vi har også som målsetting å gjøre barna kjent 
med at det finnes ulike språk og lære dem engelske ord og 
sanger. 
 

I Bakkehaugen barnehage kan vi gjennom formell og uformell 

kartlegging av barnas språk, planlegge aktiviteter og lek, 

stimulere og veilede barna i tråd med barnas motivasjon og 

utvikling. Ikke minst har leken med de jevnaldrende en enorm 

betydning for barnas språkutvikling. Vi bruker konkrete figurer 

og bilder til å støtte historier, sanger, rim og regler som vi 

bruker i barnehagen. Vi griper fatt i barnas interesser og 

samtaler om det vi ser, vi kan gå inn på internett og benytte oss 

av andre digitale verktøy for å lære mer om, eller konkretisere 

det vi holder på med. I det daglige beskriver den voksne det som 

vi opplever sammen med barna, og vi oppfordrer barna til å 

bruke språk i konfliktløsning. Av respekt for barnet er det også 

viktig at vi vektlegger likeverdighet i relasjonen mht. tonefall og 

at vi setter oss på huk og prater med barnet på en måte som 

samsvarer med barnets eget språknivå. Vi irettesetter ikke 

barnets språklige svakheter men er selv gode rollemodeller og 

svarer med presist språk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til 

barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig 

personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende 

sosialt miljø. Dette er med på å bidra til å hindre utestengelse i 

lek og sosialt samvær. Anerkjennende og støttende relasjoner 

er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Dette er 

prinsipper vi ønsker å jobbe etter i vår barnehage. Vi har i 

fellesskap drøftet tiltak i forhold til voksenrollen for å øke 

barnas sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er et vidt begrep. 

Vi har valgt å dele det inn i følgende kompetanseområder: evne 

til samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, empati, ansvarlighet og 

lek. Dette gjør det enklere for oss å jobbe målrettet i forhold 

til enkeltbarn og i forhold til det sosiale miljøet i 

barnegruppene. Vi ønsker å synliggjøre dette arbeidet gjennom 

hele året.  
I samspill med de voksne lærer små barn hvordan de skal være 
mot hverandre 
Den voksne må bestrebe seg på å forstå barnet og formidle 
hvilke handlinger som aksepteres 
Vi må observere hvordan barna er mot hverandre, hvordan vi 
voksne er i samspill med barn og andre voksne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammeplanen sier at: 

 ”Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle 

positivt med andre i ulike situasjoner. Denne 

kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill 

med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i 

barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde 

vennskap. Forståelse for sosiale forhold og 

prosesser, og mestring av sosiale ferdigheter krever 

erfaring med og deltagelse i fellesskapet. Sosial 

kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger 

og opplevelser.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VENNSKAP OG LEK 

 

 Selvhevdelse:  

 Jeg kan be om hjelp og 

spørre hvis jeg lurer på 

noe 

 Jeg kan ta kontakt og 

initiativ 

 Jeg tør å ha egne 

meninger og 

standpunkter 

 

 Empati: Jeg klarer å 

vise omtanke 

 Jeg respekterer 

andres synspunkter og 

emosjoner 

 Jeg klarer å lytte  

 Jeg klarer å rose andre 

 Jeg har evne til 

innlevelse og forståelse 

 

 Samarbeid:  

 Jeg kan vente på tur 

 Jeg kan dele 

 Jeg kan hjelpe andre 

 Jeg kan følge regler 

og beskjeder 

 

 

Selvkontroll: 

 Jeg klarer å utsette egne 

behov 

 Jeg klarer å styre aggresjon, 

sinne og angst 

 Jeg klarer å finne måter å 

reagere på som ikke skader 

andre eller meg selv 

 Ansvarlighet: 

  Jeg viser respekt for 

egne og andres 

eiendeler og arbeid 

 Jeg tar ansvar i å 

utføre oppgaver 

 Jeg viser tillit til andre 

mennesker 

 



 

 

Inkludering i et fellesskap, vennskap og 

lek med jevnaldrende styrker barnas 

sosiale og personlige utvikling. Vi er i dag 

blitt stadig mer oppmerksomme på hvor 

viktig barns sosiale kompetanse er for 

om de verdsettes av venner. Det finnes 

ikke noen garanti for at positive 

relasjoner utvikles "bare barn er 

sammen". Et nært samarbeid mellom 

personale og foreldre og systematisk 

observasjon og refleksjon over 

kvaliteten på lek og samspill, er med på å 

sikre gode leksopplevelser og grobunn 

for inkludering og vennskap. Det er de 

voksne som har ansvar for barns 

oppvekstmiljø!!! 

Ved observasjon av barnas lek, kan en se 

om det er noen av barna som faller 

utenfor leken, som ikke klarer å være 

med på de andres lek av ulike grunner, 

og på den måten finne ut hva vi kan gjøre 

for å hjelpe disse barna. Vi kan også se 

etter om det er noen av barna som 

opptrer på en slik måte at det 

forstyrrer eller ødelegger leken, for 

eksempel ved å slå, ta ting fra andre og 

lignende. 

I de siste tiårene har det vært gjort 

mye forskning om lek, og vi vet i dag at 

leken er veldig viktig for mange sider 

ved barnets utvikling. For eksempel så 

er det et tegn på både fysisk og mental 

sunnhet at et barn leker. Barn leker ikke 

for å bli sterke, lære språk, bli flinke i 

noe, men vi vet at dette skjer i leken.  Vi 

ønsker derfor å gi leken en stor plass i 

barnas hverdag. 

Når man spør foreldrene om hva som er 

viktigst med tanke på barnas opphold i 

barnehagen, opplever vi at de aller 

fleste har fokus på to ting – trygghet og 

vennskap.  Vennskap kan være av det 

mer flyktige slaget, der barnet deltar 

spontant i lek og samspill med andre. Det 

kan også være av mer varig art, der 

vennskapsbånd knyttes over lengre tid. 

Det ene er ikke noe mindre viktig enn 

det andre. Det viktigste er at barna 

opplever å være inkludert og deltar i lek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hvor lenge skal vi være 

venner Brumm"?...sa Nasse 

Nøff. 

"Enda lenger", sa Brum.  

 

 

 

Hvilke betydning har dette for voksenrollen i 

barnas lek? 

Vi må ha voksne som: 

Er til stede både fysisk og mentalt i barnas lek. 

Tilstreber oss å komme på ”innsiden” i barnas 

lekeverden, forstå hva og hvordan de leker. 

Hjelper og støtter hvert enkelt barn slik at det 

kommer inn i leken og klarer å bli i leken over 

tid. Gir barna stadige impulser til videre 

utvikling av lekens innhold. Lærer barna å 

benytte seg av de hjelpemidler som til enhver 

tid er tilstede i hverdagen rundt dem. 

 



 

 

Tilknytning Barn har behov for å knytte seg til en eller flere 

voksne når de skal etablere en trygghet i sin hverdag. Denne 

etablerte tryggheten vil i neste omgang fungere som en slags 

base som barnet kan vende tilbake til når det utforsker sine 

omgivelser. Etter hvert som barnet blir trygg i sine omgivelser 

vil de stadig sjeldnere trenge denne voksenpersonen i 

umiddelbar nærhet fordi de også finner trygge holdepunkter i 

andre barn, rom, leker etc.  

Hvorvidt et barn blir trygg og knytter seg til sine omgivelser i 

barnehagen er avgjørende for dets trivsel og utvikling. Trygghet 

og tilhørighet danner det viktigste grunnlaget for vennskap 

mellom barna! 

Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til 

uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning.   

Det ligger mye omsorg i å gi barn varierte utfordringer og rom 

for meningsfylte aktiviteter. Samspillet skal preges av 

gjensidighet, og barna skal møtes på en omsorgsfull måte. God 

omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg 

selv og andre. Omsorg i barnehagen handler både om relasjoner 

mellom personalet og barna, og omsorg barna imellom.  

Trygghet er viktig for at barna skal kunne utvikle seg positivt i 

et miljø. For at barna skal føle seg trygge, er det viktig med 

omsorg og tilstedeværende voksne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvilken betydning har dette for voksenrollen? 

 Vi må ha voksne som: 

 Er nærværende og engasjerte i det enkelte barns 

trivsel og utvikling. 

 Er oppmerksomme og åpne overfor det unike hos hvert 

enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen. 

 Tilbyr barn et miljø preget av glede, humor, kreativitet 

og omtanke for fellesskapet. 

 Gir barna varierende utfordringer ut fra hvert barns 

behov. 

 Gir barna positiv oppmerksomhet. 

 Gir barna klare og trygge tilbakemeldinger. 

 Gir barna en følelse og opplevelse av å være 

betydningsfull. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Læringen starter med leken. Leken pirrer nysgjerrigheten, og 

det er nysgjerrigheten som trigger læringsprosessen hos den 

enkelte. Gir vi mindre tid til lek, tar vi også vekk grunnlaget for 

læring. Men dette krever bevisste voksne!!!!!! Voksne som får 

barna til å stille spørsmål og undre seg, ved å bringe dem inn i 

læreprosesser, som er formelle og uformelle. Vi ønsker å vekke 
lysten til å lære!!!!!!!! 
En av personalets viktigste oppgaver er å legge til rette for at 

barna skal utvikle seg gjennom lek og gjennom den skape gode 

læringsarenaer. Derfor er det viktig at alle barn får lik mulighet 

til å delta på denne arenaen.  

 

I leken sosialiseres barna. De lærer blant annet mye om det å 

forholde seg til andre mennesker, ta hensyn til hverandre, 

samarbeide mot felles mål, og de lærer noe om hvilke sosiale 

spilleregler som gjelder i et felleskap. Leken er kreativ og 

fantasifull, den utfordrer fysiske ferdigheter og den utvikler 

barnas språk og kommunikasjonsevne. Lek gir rom for 

mestringsglede hos hvert enkelt barn, noe som er viktig for 

utviklingen av et godt selvbilde.   

 

Når barn leker, utforsker og bearbeider de inntrykk og impulser 

fra omgivelsene sine. Leken gir dermed barnet ny kunnskap og 

utvikler barnets ferdigheter. Barns lek skal tas på alvor, og 

fokuset skal være å gi barna allsidige opplevelser og erfaringer 

slik at vi stimulerer og gir næring til barnas lek. I Bakkehaugen 

barnehage legger vi derfor vekt på å ta barna med på ulike 

aktiviteter i hverdagen slik at vi på denne måten kan stimulere 

og berike lekens innhold (dette kan være kjøkkenaktiviteter, 

handleturer, stellesituasjoner osv). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammeplan for barnehager sier følgende om lek: 

”Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette 

for variert lek.  

Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede 

og livsutfoldelse.  

Personalet må være tilgjengelige for barna for å støtte, 

inspirere og oppmuntre dem i deres lek.” 

 



 

 

I lov om barnehage §3 Barns rett til medvirkning står som 

følger: 

 

”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” 

 

Barn uttrykker meninger, tanker og følelser på ulik måte 

avhengig av alder og modningsnivå. For at personalet skal kunne 

gi barna medvirkning i hverdagen, må vi lære oss å tolke og 

forstå barnas ulike uttrykksmåter. De voksne i barnehagen må 

ta barnas uttrykk på alvor og vise at deres meninger og ønsker 

er av betydning. Barna vil på denne måten føle seg 

betydningsfulle, og de erfarer å bli sett av de voksne. Å bli 

bekreftet og sett gir også god selvfølelse. På en 

småbarnsavdeling hvor barna enda ikke har et fullt utviklet 

språk, er det viktig å innta en støttende og forståelsesfull 

holdning til deres uttrykksmåte, enten det er verbalt eller non – 

verbalt. 

 

Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna mulighet til å 

påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv. Det enkelte 

barn må ha innflytelse både på hva som skal skje og hvordan det 

skal gjøres. Medvirkning handler om å bli spurt, bli lyttet til og 

akseptert som kompetente. Som voksne må vi la oss påvirke og 

godta at barna selv kan ha synspunkter på hva de har behov for. 

Vi skiller mellom medbestemmelse og medvirkning. Det er viktig 

og ikke å knytte medvirkning til bare det å velge og 

bestemme.  Det er holdningene våre som leder frem til en god 

medvirkningspraksis.  Barna skal kunne være med å bestemme og 

påvirke sin hverdag, men de skal aldri være i tvil om at det er 

den voksne som er den ansvarlige og trygge. Barn skal tas på 

alvor og bli lyttet til, men de må også forholde seg til felles 

bestemmelser og innordne seg regler og rutiner. Vi tenker som 

Ole Brum: JA TAKK, BEGGE DELER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ringsaker kommune har utarbeidet en egen plan for 

trafikksikkerhet. Ut fra den har vi laget en 

trafikksikkerhetsplan for Bakkehaugen barnehage. Vi har 

fokus på trafikksikkerhet på tur. Barna går sammen to og to, 

eller ved bruk av tau. Både voksne og barn bruker refleksvest på 

tur, de voksne går foran som gode rollemodeller. Det er på disse 

turene ut av barnehagen, der vi ferdes langs vei, at vi kan ha 

trafikkopplæring i praksis. Trafikkopplæring vil skje 

kontinuerlig i løpet av året. På våren får de eldste gjennom 

forberedelse og gjennomføring av sykkel dag, ekstra opplæring i 

trafikksikkerhet.  

 

Det er TRYGG TRAFIKK som står bak konseptet «Trafikksikker 

barnehage» 

Kriterier for å bli en «Trafikksikker barnehagene» er: 

 

Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av 

omsorgs- og opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens 

årsplan. 

Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og 

trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester. 

Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av 

uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer. 

Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på 

turer til fots, med bil eller kollektivtransport. 

Trafikkopplæringen i barnehagen 

Barna lærer trafikkregler for fotgjengere. 

Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken. 

Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks. 

Samarbeid mellom barnehage og hjem 

Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved 

barnehagens parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig 

med foreldre og ansatte. PS.: Dette må tas på høstens første 

foreldremøte og FU møte med nye representanter. 

Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra 

barnehagen. 

Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på 

foreldremøter. 

 

 
 

 

 

 



 

For sikre at barnehagen har et variert og allsidig pedagogisk 

tilbud, er barnehagens innhold delt inn i sju fagområder som er 

sentrale for opplevelse, utforskning og læring. Fagområdene er i 

stor grad de samme som barna senere møter som fag i skolen. 

Barna skal ha gjort erfaringer med alle fagområdene i løpet av 

den tiden de går i barnehagen. Flere fagområder vil ofte være 

representert samtidig i forbindelse med hverdagsaktiviteter og 

prosjekter.  

 

Rammeplanen sier bla: ”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”.  

Barnehageloven § 2:”Barnehagens innhold skal bygge på et 

helhetlig læringssyn, hvor lek og læring er sentrale deler. I 

tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder 

viktige deler av barnehagens læringsmiljø.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon, 

språk og tekst  

 

Kropp, bevegelse og 

helse 

 

Kunst, kultur og 

kreativitet  

 

Natur, miljø og 

teknikk  

 

Etikk, religion og 

filosofi  

 

Nærmiljø og 

samfunn 

 

Antall, rom og 

form.  
 



 

Rammeplanen sier: 

”Kommunikasjon foregår i et vekselspill 
mellom å motta og tolke et budskap og 
selv være avsender av et budskap. 
Både den nonverbale og den verbale 
kommunikasjonen er viktig for å utvikle 
et godt muntlig språk.”  
 

Det å snakke sammen i hverdagen er en 

svært viktig del av dette fagområdet. Vi 

voksne vil være gode rollemodeller og gi 

rom for gode samtaler med barna. Vi 

legger også vekt på å beskrive/sette ord 

på det vi ser og opplever sammen med 

barna. Vi har samlingsstund daglig der vi 

synger, prater sammen, forteller 

historier, bruker rim og regler, 

dramatiseringer, danser, forteller og 

lytter til hverandre 

Vi har også som målsetting å gjøre barna 

kjent med at det finnes ulike språk og 

lære dem engelske ord og sanger. 

Viktige sider ved kulturoverføringen og 

barns kulturskaping er også knyttet til 

språk, tekst og kommunikasjon. 

Formidling av fortellinger, poesi, dikt, 

rim, regler og sang er noen av sjangrene 

som går under tekstdelen.  

 Rammeplanen sier: 

”Godt kosthold og god veksling mellom 
aktivitet og hvile er av betydning for 
å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk 
aktivitet både inne og ute er av stor 
betydning for utvikling av motoriske 
ferdigheter og kroppsbeherskelse.”   
 

Fysisk aktivitet er viktig for utviklingen 

av den sosiale kompetansen og for de 

motoriske ferdighetene. Derfor må vi 

voksne legge til rette slik at barna får 

utvikle disse ferdigheter og får prøve 

igjen og igjen. En annen del av dette 

fagområdet handler om kosthold. Dette 

er vi bevisste på gjennom det vi spiser i 

barnehagen.   

Når vi er ute, går vi turer i ulikt terreng 

og bruker også mye tid på uteområdet i 

barnehagen. Barna er fra 0 til 6 år, og 

aktivitetene legges til rette etter alder 

og modningsnivå. Vi bruker blant annet 

et lek- og aktivitetsprogram for 

førskolebarn som kalles «Minirøris.»   

 

 

Rammeplanen sier: 

”Gjennom rike erfaringer med kunst, 
kultur og estetikk vil barn få et 
mangfold av muligheter for sansing, 
opplevelse, eksperimentering, skapende 
virksomhet, tenkning og 
kommunikasjon. Fagområdet omhandler 
uttrykksformer som billedkunst og 
kunsthåndverk, musikk, dans, drama, 
språk, litteratur, film, arkitektur og 
design.”   

Vi skal gi barna muligheten til å oppleve 

kunst og kultur og til å stimulere 

utviklingen av deres kreativitet. Vi 

ønsker å legge vekt på en prosess preget 

av anerkjennelse og opplevelse av 

egenmestring. Aktuelle aktiviteter er 

musikksamlinger med instrumenter og 

sang, dans og bevegelse, 

formingsaktiviteter både inne på 

avdeling og på «Formingsrommet» vårt. 

Sist men ikke minst: dramatisering.  

Vi skal gi barna utfordringer slik at de 

utvikler sine ferdigheter i dette 

fagområdet.  



 

 

Rammeplanen sier: 

”Naturen gir rom for et mangfold av 

opplevelser og aktiviteter til alle 

årstider og i all slags vær. Naturen 

gir en kilde til skjønnhetsopplevelser 

og gir inspirasjon til estetiske 

uttrykk.”  

 

Naturfag er et teoretisk, praktisk, 

kreativt og estetisk fag. Naturfag for 

barn er lukter, farger, synsinntrykk og 

opplevelser og undring over hvorfor 

verden er som den er.  

Barna skal få utvikle sin forståelse for 

planter og dyr, landskap, årstidene og 

været. Det er et mål at de skal få 

forståelse for samspillet i naturen og 

dens mangfold. Vi ønsker å kunne gi 

barna kunnskap om natur, dyr, fugler, 

årstider, bær og trær for å nevne noe.  

 

Miljøvern står også sentralt, vi rydder 

opp etter oss når vi er på tur og 

sorterer søppel.  

 

 

 

 

 

Rammeplanen sier: 

”Barns medvirkning i det indre liv i 

barnehagen kan være første skritt for å 

få innsikt i og erfaring med deltakelse i 

et demokratisk samfunn. Barnehagen 

skal bidra til at barn møter verden 

utenfor familien med tillit og 

nysgjerrighet.”  

 

Fagområdet innebærer kunnskap om, og 

medvirkning i samfunnet rundt seg – 

både livet i barnehagen og i 

lokalsamfunnet. Det er viktig å bli kjent 

med og delta i samfunnet gjennom 

opplevelser og erfaringer. Vi er mye ute, 

og nærmiljøet blir benyttet når vi er på 

tur. Turmål velges da ut fra alder og 

modenhet. Vi kan blant annet besøke 

biblioteket, gjenvinninga, skolen, skogen, 

postkontoret eller andre barnehager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammeplanen sier: 

”Den etiske veiledning barnehagen gir 

barn, må ta hensyn til barnets 

forutsetninger og det enkelte hjems 

kulturelle og religiøse eller 

verdimessige tilknytning.”   

 

Vi ønsker å formidle grunnverdier i vår 

kulturarv med vekt på anerkjennelse, 

medmenneskelighet og nestekjærlighet. 

Barnehagen skal respektere og 

reflektere over det mangfoldet som er 

representert, samtidig som den skal ta 

med seg verdier og tradisjoner i den 

kristne kulturarven. Her kan samtaler 

med barna skape refleksjon. Det er 

viktig at vi gir tid og rom til undring over 

essensielle spørsmål. Barna må få 

filosofere over det som opptar dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rammeplanen sier:

”Gjennom lek, eksperimentering og 
hverdagsaktiviteter utvikler barna sin 
matematiske kompetanse.”  
 

De fleste barn er opptatt av tall, telling 

og mengder. Vi ønsker at barna skal få 

mulighet til å bli kjent med målenheter, 

mengder, ulike former og mønstre, 

sortering, gruppering, 

likheter/ulikheter, størrelser etc. Barna 

må også få mulighet til å fundere rundt 

avstander, vekt, volum og tid. Det blir da 

viktig for oss og ikke å undervurdere 

barnas evne til forståelse. Vi finner 

store dyr, små dyr, vi lærer regler og 

historier som har en tydelig struktur fra 

begynnelse til slutt, hva skjedde først 

og sist. Vi teller forlengs og baklengs til 

10. 

 

Vi har valgt å ha fokusord i matematikk. 

Her prøver vi gjennom 

hverdagsaktiviteter og andre planlagte 

aktiviteter å gi barna varierte 

erfaringer og opplevelser knyttet til 

begrepene. Se vår aktivitetsplan for 

nærmere opplysning. 

 

 

Barn som lykkes i matematikk evner å se 

det abstrakte matematikkspråket i en 

praktisk sammenheng. De kjenner igjen 

figurer, konstruksjoner og formler 

nettopp fordi de har fått erfaringer og 

opplevelser. Læringen starter med 

leken. Leken pirrer nysgjerrigheten, og 

det er nysgjerrigheten som trigger 

læringsprosessen hos den enkelte. Gir vi 

mindre tid til lek, tar vi også vekk 

grunnlaget for læring. Men dette krever 

bevisste voksne!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er flest, men 

hvem er 

tyngst???? 



 

Ringsaker kommune har utarbeidet felles målsettinger i engelsk 
for barnehagene i kommunen: Barna skal få erfare og få 
kjennskap til det engelske språk og lære/bli kjent med noen 
engelske ord og sanger.  

Barn i dag møter det engelske språket i mange situasjoner og på 

mange arenaer. De møter engelske ord, sanger, spill, filmer, 

barne-tv-program med mer. Barn i førskolealder har en stor 

språklig kapasitet. Barn viser også ofte en stor nysgjerrighet og 

lyst til å høre hvordan noe høres på et annet språk. Det hevdes 

at barn som lærer et annet språk før de fyller 8, også får en 

bedre uttale. Vi ønsker å ta i bruk engelsk i forbindelse med bla 

måltider der vi kan lære navnene på frukt, høflighetsfraser med 

mer. I tillegg har vi «fokusord» knyttet til temaer. Vi tar i bruk 

4-5 engelske sanger i løpet av året. Vi øver vi på å telle til 10 på 

engelsk. Inne på småbarnsavdelingene må innholdet forenkles 

noe, men engelske sanger kan fint tas i bruk. Sang, musikk og 

dans vil være fine arbeidsmetoder for å kunne møte det 

engelske språket i barnehagen.  

Vi har fokus på at den viktigste arenaen for læring av engelsk er 

i de dagligdagse situasjoner. Når vi spiser, kler på oss og på 

småbarn i stell situasjoner. Dette er gylden øyeblikk for læring 

på en god og naturlig arena. 

Ringsaker kommune har holdt kurs gjennom året for de ansatte i 

barnehagen for å løfte engelskkunnskapene i barnehagene. Fra 

vår barnehage har det deltatt en ansatt fra hver avdeling. På 

kursdagene har vi lært mye om hvordan vi kan lære bort engelsk 

på best mulig måte i barnehagen og vi har fått innspill og 

inspirasjon til materiell som egner seg godt i barnehagen. 

Barnehagen har også gått til innkjøp av en god del materiell. På 

denne måten har hver avdeling i barnehagen nå tilgang på dette i 

det daglige. De ansatte har også lagd mye materiell selv som 

brukes flittig. 

Det er imponerende å se hvor fort barna tar til seg det engelske 

språket. Ord og uttrykk gjentas med barna og det brukes flittig 

både i samlingsstunder og i andre uformelle situasjoner i løpet 

av dagen. Det er blitt mer fokus på å bruke engelske setninger i 

,sånn at enkeltord blir satt inn i en naturlig og forståelig 

sammenheng. Istedenfor å terpe enkeltord, brukes setninger: 

give me the cup, please. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra 

foreldre om at det stadig dukker opp nye engelske ord hjemme 

og det synes vi er utrolig gøy! Det å lære engelsk skal være 

lystbetont og gøy, og det er det i aller høyeste grad her i 

barnehagen.



 

 

I planleggingsprosessen er det viktig å reflektere rundt hvordan 

vi tenker læring. Når lærer barnet best? Hvordan kan vi jobbe 

med fagområdene, sosial kompetanse og språk, ikke bare 

gjennom organiserte aktiviteter, men også i hverdagen. Vi vet at 

læring skjer best der vi gir barna et lærings miljø med vekt på 

gode relasjoner mellom voksne og barn der barna blir sett, hørt 
og føler seg betydningsfulle!    
VÅRT HOVEDMÅL: Skape et stimulerende miljø med vekt på 

språklig- og sosial kompetanse, der barna får gode 

lekeerfaringer og danner vennskap. 

 

 

 

Her kommer aktivitetsplaner for barnehageåret 2015 -2016. Vi 

har valgt å dele planene i en plan for småbarn og en for 

storbarn. Dette er «grovskisser» for vårt arbeid. I tillegg har 

personalet utarbeidet egne mer detaljerte planer. Mer detaljer 

kommer også i månedsplaner fra hver avdeling. I en 

planleggingsprosess, kan det alltid skje noen endringer 

underveis, som gjør at noen aktiviteter faller fra og nye 

tilføyes. Dette for å ta hensyn til hva som «rører» seg i 

barnegruppa og kunne ta barns medvirkning på alvor. 

Dette barnehageåret vil vi i større grad jobbe med tema og 

prosjektjobbing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barna skal lære seg å 

inkludere hverandre på 

tvers av alder, kjønn og 

etnisk tilhørighet. 



 

September, oktober og november            
 

Fokusord i antall, rom og form:  
Synke – flyte, tung – lett, mye – lite, 

fullt – tomt, kaldt  - varmt, UTFORSKE 

og begrepssette fenomener og 

matematikken rundt oss 

Fokusord i engelsk:  
Big – small, rain, water, blue, red, white, 

spider, row, boat, fish. hands. 
 

Periodens fortelling eller eventyr  : 
Pannekaka, Den lille skilpadda, den kloke 

kråka, Geitekillingen, Bukkene bruse på 

badeland  

 

Periodens sanger, rim og regler:  
De tre små fisk 

Se regndråper faller fra skyen ned 

Ro, ro din båt 

Ro, ro til fiskeskjær 

Regnvers 

Stor bølge, liten bølge 

Vaske velse Brumlemann 

Itsy bitsy spider 

Wash your hands 

Row your boat 

 

 

Aktuelle aktiviteter: 
Male våte ark – akvarell 

Fryse vann, blande olje og vann 

Lage klinkekulebilder 

Lage akvarium 

IKT: bruke nettet, se bilder av vann 

Lytte til vann 

Bruke billedbøker 

Vannleker, badedag inne 

Lage båter 

Farge vann 

Besøke brannstasjonen 

Filosofere og UNDRE seg sammen med 

barna om det vi gjør 

 

Tradisjoner og arrangementer: 
Brannvernuke i september, uke 38 

Brannøvelse m/barn 22. september 

Høstsuppe/Internasjonal kveld uke 43 - 

44 

FN dagen 24. oktober 

 

Ting å huske: 
Fotografering: 3., 4., 5. oktober  

Planleggingsdag 18. august og 4. 

november 

Foreldremøte 20. september 

Foreldresamtaler, oktober/november 

Juleferielapper leveres ut 14. november 

Leveres inn 25. nov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

   

Desember           
 

Fokusord i antall, rom og form:  
Kalender, telling og nedtelling 

rekkefølge, måling, vekt og størrelser 

 

Fokusord i engelsk:  
Christmas, mouse, Santa Claus, presents, 

red, Christmas tree, star 

 

Periodens fortelling eller eventyr : 
Vi tar utgangspunkt i de julesangene vi 

synger i desember. Disse sangene en 

historie for seg selv. 

 

Periodens sanger, rim og regler:  
Julekveldsvisa 

Musevisa 

På låven sitter nissen 

Julepresangen 

Desembersang 

Jingle Bells 

I wish You a merry Christmas  

Et barn er født I Betlehem 

 

Aktuelle aktiviteter: 
Vi pynter til jul, vi lager julepresanger, 

baker, synger, går rundt juletre, har 

adventssamlinger med mer 

Kirkebesøk med 4 og 5 åringer 

 

Tradisjoner og arrangementer: 
Tenne julegrana 1. desember 

Luciatog med foreldre, 13. desember 

Nissefest, 16. desember 

Julebord med julemat, avdelingsvis 

Felles Adventsstund hver mandag i 

desember 

 

Ting å huske: 
Avdelingene slår seg sammen i romjula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Januar, februar, mars           

 

Fokusord i antall, rom og form:  
Kort – lang, tung – lett, stor - liten 

 

Fokusord i engelsk:  
Head and shoulder, knee, toe 

 

Periodens fortelling eller eventyr : 
Hvem har bæsja 

Ingrid-bøkene 

Camilla 

Lillesøster 

Kaninbøkene  
 

 

 

 

 

 

 

Periodens sanger, rim og regler:  
Hode, skuler, kne og tå 

Tommelfinger 

Du har to øyne 

Hendene mine klapper jeg med 

Nå skal jeg hoppe som en kenguru 

 

Aktuelle aktiviteter: 
Fingermaling 

Fot- og håndavtrykk 

Lage puslespill 

Lage billedlotto 

Låne bøker om kroppen, bli kjent med 

kroppen ved å undre seg: hvor er 

hjertet? Se på tennene våre. 

Smake- lukte- og føleleker 

Minirøris, taktil gangsti, ut på tur 

Følelser: bli kjent med kroppens 

følelsesuttrykk 

leke doktor, bruke motorikken til å kle 

seg selv og hjelpe hverandre 

Tradisjoner og arrangementer: 
Bakkehauglekene, januar 

Sameuke i uke 5,(samenes dag 6.feb.) 

Fastelavn uke 7 

Fargefest15.feb. 

Barnehagedagen 1. mars 

Foreldremøte 15. mars 

 

Ting å huske: 
Planleggingsdag 27. januar 

Påskeferielapper leveres ut 20. mars 

Leveres inn 24. mars 

 

 
 



 

 

April, mai, juni              
 

Fokusord i antall, rom og form: 

Størrelser, stor – liten, lang – kort, 

antall, telling 

 

Fokusord i engelsk:  
Forrest, tree, Green, ant 

 

Periodens fortelling eller eventyr: 
Myggen av Prøysen 

Det var en gang et hus 

Lille larven aldri mett 

 

Periodens sanger, rim og regler:  
Itsy, bitsy spider 

Lille Petter edderkopp 

Tusenben gikk ut i sølevær 

Marihøne evigglad 

Kråkesangen 

En liten flue på min nese 

Så rart å være edderkopp 

En flue på min nese 

 

 

 

 

Aktuelle aktiviteter: 
Låne bøker om småkryp, faktabøker og 

skjønnlitteratur 

Lage edderkopper og edderkoppspinn 

Lage sommerfuglbilder 

IKT, skrive ut bilder av småkryp 

Studere småkryp med lupe 

Filosofer rundt naturens fenomener, 

hvilken småkryp finnes rundt oss? 

Gå på turer, lete… 

Lære å ta vare på de små «dyra» 

 

Tradisjoner og arrangementer: 
Påskefokost m/foreldre i uke 14 

Besteforeldrekaffe i april/mai 

«Ruskenuka», uke 19

Øve på å gå i 17.maitog, uke 20 

Brannøvelse m/barn, uke 22 

Sommerfest med foreldrene uke 24? 

 

Ting å huske: 
Sommerferielapper leveres ut 3. april og 

leveres inn 18. april 

Besøksdager nye barn 

Besøksdager for de som skifter avdeling 

Planleggingsdager 21. og 22 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

September, oktober og november          

 

Fokusord i antall, rom og form:  
Antall, fra 1 -10, vi teller opp og ned 

Geografiske avstander, lage kart 

Geometriske former, safari 

Turbingo m/antall 

 

Fokusord i engelsk:  

Knytte engelske ord opp mot tema, 

wood, house, road, tree… 

Ord på det som finnes i barnehagen, 

klær, møbler, mat, kjøkkenredskap etc. 

Laminere og henge opp rundt på avdeling 

 

Periodens fortelling eller eventyr  : 
Eventyr om troll og tusser 

Lage egne eventyr, lese de opp for 

hverandre 

 

Periodens sanger, rim og regler:  
Se regndråper faller fra skyen ned 

En er en og to er to 

Høsten kommer 

Bjørnen sover 

Reven og rotta og grisen 

Epler og pærer 

Regle om klokka 

Aktuelle aktiviteter: 
Turer i nærområdet og litt lenger…… 

Bruke naturmateriell i formingsaktivitet 

Lage søppelbilde 

Bruke faktabøker, internett 

Lage bøker 

Filosofere rundt naturfenomener 

Lage mat ute og inne 

Høste 

Se på dyrelivet 

Besøke kjente steder rundt oss 

 

Tradisjoner og arrangementer: 
Brannvernuke i september, uke 38 

Brannøvelse m/barn 22. september 

Høstsuppe/Internasjonal kveld uke 43 - 

44 

FN dagen 24. oktober 

 

Ting å huske: 
Fotografering: 3., 4., 5. oktober  

Planleggingsdag 18. august og 4. 

november 

Foreldremøte 20. september 

Foreldresamtaler, oktober/november 

Juleferielapper leveres ut 14. november 

Leveres inn 25. nov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desember            
 

Fokusord i antall, rom og form:  
Kalender, telling og nedtelling 

rekkefølge, måling, vekt og størrelser 

 

Fokusord i engelsk:  
Christmas, mouse, Santa Claus, presents, 

red, Christmas tree, star 
 

Periodens fortelling eller eventyr : 
Bygda som glømte det var jul 

Gutten og julenissetoget 

Snekker Andersen og julenissen 

 

Periodens sanger, rim og regler: 
Julekveldsvisa 

Musevisa 

På låven sitter nissen 

Julepresangen 

Desembersang 

Jingle Bells 

I wish You a merry Christmas  

Et barn er født I Betlehem 

 

Aktuelle aktiviteter: 
Vi pynter til jul, vi lager julepresanger, 

baker, synger, går rundt juletre, har 

adventssamlinger med mer 

Kirkebesøk med 4 og 5 åringer 

 

Tradisjoner og arrangementer: 
Tenne julegrana 1. desember 

Luciatog med foreldre, 13. desember 

Nissefest, 16. desember 

Julebord med julemat, avdelingsvis 

Felles Adventsstund hver mandag i 

desember 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ting å huske: 
Avdelingene slår seg sammen i romjula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Periode: Januar, februar                  
 

Fokusord i antall, rom og form:  
Størrelsesforhold mellom dyr 

Stor-liten, høy-lav, kort-lang, 

Rekkefølge, først -sist 

Telling forlengs og baklengs 

 

Fokusord i engelsk:  
Vi bruker den engelske bamsen Teddy.  

Goat , calf , cow , horse , ox , pig , 

rooster , dog, cat , sheep, boat 

Bruke engelske sanger om dyr. 

 

Periodens fortelling eller eventyr: 
Geitekilingen som kunne telle til ti 

 

Periodens sanger, rim og regler:  
Alle killebukkene  

Fastelavn er mitt navn 

Jeg har et fat med boller på 

Joik 

Aktuelle aktiviteter: 
Vi lærer om samer gjennom bruk av 

internett, ser på bilder, hører på samisk 

joik, lager samisk mat og hører samiske 

eventyr. 

Vi lærer om tradisjoner rundt 

Fastelavsfeiringen 

Vi pynter og setter farge på avdelingen 

før fargefesten 

Vi lager batikk teskjorter 

Vi setter ut fuglekasse med web kamera, 

der vi kan følge med på «nytt liv» 

 

Tradisjoner og arrangementer: 
Bakkehauglekene, januar 

Sameuke i uke 5,(samenes dag 6.feb.) 

Fastelavn uke 7 

Fargefest15.feb. 

 

Ting å huske: 
Planleggingsdag 27. januar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Mars, april, mai, juni             

 

Fokusord i antall, rom og form:  
Vi teller forlengs og baklengs 

Preposisjoner  

Hard/myk, lett/tung, mye/lite 

sortering 

 

Fokusord i engelsk:  
Flower, gras, trees, birds, sky 

Navn på klær 

Den engelske bamsen Teddy hjelper til 

 

Periodens fortelling eller eventyr : 

Bukkene Bruse 

 

Periodens sanger, rim og regler:  
Lille Måltrost 
Å jeg vet en seter 

Små rumpetroll 

 

Aktuelle aktiviteter: 
Vi setter ut fuglekasse m/kamera 

Studerer småfuglenes liv 

Gå på turer, lete etter vårtegn 

Vi sår 

 

Tradisjoner og arrangementer: 
Barnehagedagen 1. mars 

Påskefokost m/foreldre i uke 14 

Besteforeldrekaffe i april/mai 

«Ruskenuka», uke 19

Øve på å gå i 17.maitog, uke 20 

Brannøvelse m/barn, uke 21 

Avslutningsseremoni for førskolebarna 

med foreldre uke 22 

Sommerfest med foreldrene uke 23? 

Avslutningstur eller overnatting for 

førskolebarna uke  24 

 

Ting å huske: 
Påskeferielapper leveres ut 20. mars 

Leveres inn 24. mars 

Sommerferielapper leveres ut 3. april og 

leveres inn 18. april  

Besøksdager nye barn 

Besøksdager for de som skifter avdeling 

Foreldremøte 15. mars 

Planleggingsdager 21. og 22. april 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AKTIVITET METODE  HENSIKT 

Barnehagen åpner 

Ankomst 

Kl. 6.45  

I tidsrommet mellom 6.45 og 7.00, er 

det felles mottak på fellesrommet. 

En ansatt møter barnet og foreldrene. 

 Barna skal få en god start på dagen og føle seg velkommen. 

 Den som følger barnet skal være trygg på at barnet har det 

bra. 

 Lette overgangen mellom hjem og barnehage. 

 Utveksle beskjeder. 

Frokost 

Ca. 7.30 – 8.30 

De som ikke spiser frokost hjemme tar 

med seg matpakke og spiser i 

barnehagen. 

 Ansatte og barn sitter sammen og skaper et rolig måltid. 

 Barna opplever fellesskap og samtale ved frokosten. 

 Barna får næring og energi til aktiviteter utover formiddagen. 

Frilek inne/ute 

Ca. 7.00 – 9.30 

Barna velger selv hva og hvem de vil 

leke med. 

 Barna oppmuntres til egenaktivitet. 

 Vi tilrettelegger materiale for ulike aktiviteter. 

 Barna får mulighet til å velge selv.  

 Barna utvikler sin egen identitet, kreativitet og fantasi. 

 Barna er sosiale med andre barn og utvikler vennskap. 

Planlagte 

aktiviteter inne/ute 

Ca. 9.30 -11.00 

Vi arbeider med ulike aktiviteter i hel 

eller delt gruppe.  

 Vi jobber ut fra de sju fagområdene i Rammeplanen. 

 Vi jobber med ulike temaer og prosjekter. 

 Barna får oppleve variasjon i store og små barnegrupper. 

 Vi skaper rom og muligheter for konstruktiv lek og aktivitet ved 

å fordele barn og voksne. 

Stell/bleieskift/ 

dobesøk/håndvask 

Ca. 10.30 

Barna går på do, eller vaskes og stelles. 

 

 Stell er en hyggelig en-til-en situasjon mellom barnet og den 

voksne. 

 Barna lærer gode rutiner og hygiene. 

 

Samlingsstund  

Ca. 11 

Vi sitter samlet og synger sanger, 

dramatiserer, lytter, snakker sammen, 

 Skape samhold og fellesskap i gruppa. 

 Vi får trening i å bruke språket vårt og kommunisere. 

Faste rutiner og gode rammer, skaper trygge barn 

og en forutsigbar hverdag. Barna lærer og trives!! 

Et viktig bidrag for å kunne utvikle sosialt 

kompetente barn 



 

 

  

(også kl. 9.00 på 

noen 

småbarnsavdelinger) 

leser bøker og leker.   Fange alle barna der de er i sin hverdag, se enkeltbarnet og 

gruppen som helhet. 

 Barna får mulighet til medvirkning i samlingsstundens innhold. 

Måltid  

Ca. 11.15 – 11.45 

Varierer litt mellom 

små- og storbarn. 

Vi sitter sammen og nyter mat i 

fellesskap. 

 Barna skal spise seg mette, og oppleve sosialt fellesskap rundt 

matbordet. 

 Vi samtaler rundt bordet, og utvikler språk og ordforråd. 

 Utvikle gode matvaner. 

Av- og påkledning 

Ca. 11.45 - …. 

Barna oppmutres til å kle av/på seg selv 

i så stor grad som mulig, ut fra alder og 

mestringsnivå. 

 Barna skal oppleve mestring. 

 De voksne hjelper til der det trengs. 

 Vi snakker sammen og utvikler språket vårt. 

 Barna lærer å hjelpe hverandre og vente på tur. 

Hviling/soving 

Ca. 11.30 – 14. 00 

Individuelle 

sovetider. 

Barna sover/hviler i sine egne vogner.  Små barn blir slitne i løpet av en lang dag. Da er det godt å hvile 

litt. 

 Hvor lenge barnet skal sove skjer etter barnets behov og avtale 

med hjemmet. 

Stell/bleieskift/ 

dobesøk/håndvask 

Ca. 13.30 

Barna går på do, eller vaskes og stelles. 

 

 Stell er en hyggelig en-til-en situasjon mellom barnet og den 

voksne. 

 Barna lærer gode rutiner og hygiene. 

Ettermiddagsmat/ 

frukt 

Ca. 14.00 på 

småbarn/14.30 

storbarn 

Vi sitter sammen og nyter mat i 

fellesskap. 

 Barna spiser et lett ettermiddagsmåltid for å ha nok energi og 

overskudd frem til middagen står på bordet. 

 Utvikle gode matvaner. 

 Spise frukt og grønnsaker.  

Frilek inne/ute 

Ca. 14.30 – 16.30 

Barna leker fram til de blir hentet.  Barna skal få utvikle seg gjennom lek og samspill med andre 

barn. 

 Barna velger selv hvem og hva de vil leke med.  

Barnehagen stenger 

Kl. 16.45 

Ved avhenting mellom 16.30 – 16.45, er 

det felles henting enten ute eller på 

fellesrommet. En ansatt tar avskjed 

med barnet og den som henter. 

 Gi barnet en fin avslutning på dagen. 

 Gi barnet mulighet til å glede seg til neste dag. 

 Skape gode relasjoner mellom hjem og barnehage.  

 Informere om barnets dag i barnehagen. 

 Utveksle beskjeder. 



 

Vi i Bakkehaugen barnehage har valgt å vektlegge et sunt og variert kosthold. En gang i uka har vi varmmåltid, de andre dagene spiser vi 

brødmat. På ettermiddagen serveres frukt og knekkebrød.  

 

Under et måltid foregår det mye læring og utvikling. Barna får finmotorisk trening ved å smøre på brødmaten selv og får øve på å spise 

med kniv og gaffel. Under måltidet stimuleres språket i stor grad ved at barna må spørre om å få sendt ulike pålegg, be om mer melk, 

brød osv. I tillegg er måltidet en rolig og god situasjon som gir unike muligheter for gode samtaler mellom voksne og barn. I 

Bakkehaugen barnehage legger vi vekt på at barna skal få en positiv opplevelse av å spise i et fellesskap rundt bordet. Et hyggelig måltid 

skal være preget av god tid, gode samtaler og voksne og barn som gir hverandre positiv oppmerksomhet. De voksne skal gi barna små 

utfordringer slik at hver enkelt får oppleve mestringsglede ved å klare ting selv.  

 

I måltidsituasjonen vil vi vektlegge det å trekke inn prosjektene våre. Det er mye matematikk i en måltidsituasjon. Vi kan telle antall 

barn som skal spise og finne dekketøy i forhold til dette (en til hver osv). I tillegg er det mange ulike former representert på et 

oppdekket bord. Tallerken er rund, koppen er formet som en sylinder osv.  Når det gjelder engelsk kan vi i måltidsituasjonen bli kjent 

med en del ord og begreper. Vi kan for eksempel benevne matvarer med engelske ord, og vi kan lære ord som thank you, please osv. 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Bakkehaugen barnehagen har vi et eget mediatek hvor barn 

kan få erfaringer med bruk av ulik informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi. Alt fra pedagogiske spill, laste ned 

egne bilder fra kamera til pc, tegneprogram, bruk av smart 

board,  være med på kopiering, utskriving av dokumenter/bilder, 

samt bruk av pc/internett til å forske og hente informasjon 

rundt ulike temaer sammen med en voksen. 

 

Hver avdeling har internettilgang. Vi kan da utforske ulike 

temaer på internett i sammenheng med det fagområdet eller 

temaet vi jobber med.  Vi kan møte barnas lærevillighet med 

raskt å gi svar på det de lurer på. For eksempel kan vi finne et 

lite dyr ute, finne ut hva slag det er, og skrive ut bilder og  

informasjon fra internett. Deretter kan vi ha dyret i terrarium, 

og vite hva det trenger for å ha det bra.  

Vi bruker IKT til dokumentasjon ved hjelp av å vise bilder på 

skjerm. Vi bruker PC sammen med barna, og ser på bilder fra de 

var små. Dette er viktig for flere sider av barns utvikling: Det 

hjelper barna å huske tilbake, og kunne hente fram historier, 

bearbeide opplevelser, og bli klar over personlig framgang. 

I Bakkehaugen Barnehage har vi fem ipad`er. Disse er svært 

mobile, og enkle i bruk. Dette legger forholdene godt til rette 

for å kunne trekke seg tilbake med en liten barnegruppe, og 

trene på ferdigheter innen enkeltbarnets behov. Her ligger det  

 

 

spill som utfordrer hukommelse, språk, logisk tenking, humor og 

glede. Det er også lydbøker med bilder og noe bevegelse. Det 

kan være med på å øke nysgjerrigheten på bøker, og ønske om å 

lære å lese selv i framtida. IKT i barnehagen har vi glede og 

nytte av i arbeid med alle de syv fagområde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dette er fokusområdene for klubb 2015/2016: 

 

Førskolegruppa vil ha klubb en gang i uka. I klubben vil vi ha 

fokus på ulike temaer i løpet av året som er forankret i 

Rammeplan for barnehager. På våren vil klubben ha enkel 

trafikkopplæring. Vi skal leke på tvers av avdelingene, knytte 

nye vennskapsbånd, ha fokus på sosial kompetanse og i tillegg 

øve på ferdigheter det kan være nyttig å kunne til skolestart. 

Førskoleklubben vil også fordype seg i bruk av digitale verktøy. 

Barnehagebarn lever i nuet og det skal de også få gjøre i 

klubben. Ser vi noe spennende eller opplever noe, griper vi fatt i 

det! Dette er barns medvirkning! I tillegg vil vi legge vekt på at 

ungene skal ha fokus på følgende ferdigheter når vi opptrer i 

gruppe. «Å holde hendene og beina for seg selv, se på den som 
snakker, høre på den som snakker og være stille når andre 
snakker».  
 

ADL- ferdigheter 

Det å være selvstendig vil si å kunne ta vare på seg selv. Skal vi 

ha et godt selvbilde og oppleve god livskvalitet, er det viktig at 

vi mestrer de ulike gjøremålene i dagliglivet. For å kunne ta vare 

på oss selv må vi ha ADL-ferdigheter. ADL-ferdigheter er kort 

sagt de ferdighetene vi må ha for å kunne utføre daglige 

aktiviteter og gjøremål. Vi skal blant annet øve på å holde orden 

på egne klær og sko, rydde etter oss, gå på do selv, kle seg selv 

og kunne snakke alene foran andre barn og voksne. 

 

Kulturskolen 

Alle førskolebarna vil få tilbud om å delta på «Bilde» på 

kulturskolen. Her får de prøvd seg på ulike teknikker i bruk av 

blyant, pensel og annet materialet. Vi er mange, så gruppen deles 

inn i tre grupper, der alle får 11 uker hver i løpet av 

barnehageåret. Nærmere informasjon kommer. 

 

Skrivedans 

 

Skrivedans er en modell som er utviklet av Ragnhild Oussoren og 

bygger på skriftpsykologisk viten. Dette er en 

skriveforberedende aktivitet. Barna blir kjent med RUNDE og 

RETTE bevegelser, akkurat som våre bokstaver er bygd opp 

av.  Vi bruker store bevegelser i lufta til musikk, for så å bruke 

de samme bevegelsene på store ark. Alt etter musikk, som skal 

hjelpe barna til flyt og rytme i bevegelsene. Vi er innom ulike 

tema, der fantasi og fabulering skal inspirere til bevegelse. Vi vil 

også jobbe med ulike leker/øvelser som stimulerer til et godt 

blyantgrep og lære dem å «spore» og skrive navnet sitt. Enkle 

tegne- og skriveøvelser vil bli tatt i bruk disse dagene. Her vil 

også barna få trening i å sitte i ro på plassen sin og jobbe 

selvstendig med en liten oppgave, med de voksne som hjelp og 

støtte. 

 

Avslutning 

I løpet av juni vil vi ha overnatting i barnehagen. 

I tillegg har vi en høytidelig markering med foreldre og barn i 

barnehagen.

 



 

Vi i Bakkehaugen barnehage ønsker at dere som foreldre skal ha 

størst mulig grad av medvirkning og innsikt i barnas hverdag. For 

å få til dette er kommunikasjon og samarbeid mellom hjem og 

barnehage av sentral betydning. Barnet er foreldrenes og 

personalets felles interesse, og det er derfor viktig at vi hele 

tiden utveksler informasjon som kan ha betydning for barnets 

trivsel og utvikling i barnehagen.  

Barnehagen skal være et kompletterende miljø i forhold til 

hjemmet. Hvert barn er unikt og forskjellig, og det er dere som 

foreldre som kjenner barnet deres best. Dialogen med 

foreldrene er en forutsetning for å skape kontinuitet mellom 

hjem og barnehage. Sammen kan vi gi barnet de beste 

forutsetninger for en trygg og harmonisk oppvekst og utvikling! 

Foreldresamarbeid er for oss en helhet som består av 

samarbeid, innflytelse og deltakelse i noe felles, nemlig barna! 

Foreldresamarbeidet skal preges av gjensidig respekt og 

anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til 

barnet.  

 

Som personale ønsker vi at dere skal oppleve at det er lett å ta 

opp ting med oss. Personalet er underlagt taushetsplikt.  

Det er viktig for oss at eventuelle problemer/spørsmål blir tatt 

opp direkte med den avdelingen det gjelder, og aller helst med 

pedagogisk leder.  Dersom det er nødvendig kan også 

barnehageleder involveres.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUB er forkortelsen på Foreldreutvalget for barnehager, og er 

et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage.  På deres 

nettside ligger mange interessante artikler knyttet til 

barnehage som institusjon, foreldrerollen, lover og masse annet 

 

 

     
                  

http://www.fubhg.no/


 

 

 Daglig kontakt i hente- og bringesituasjoner 

Den daglige kontakten er en av de store fordelene i barnehagen. 

I den daglige kontakten kan vi gi hverandre jevnlige 

tilbakemeldinger på de tingene som opptar oss. Når dere leverer 

og henter barna deres, er det viktig at dere spør om ting som 

opptar dere. I forbindelse med hente- og bringesituasjonen er 

det viktig at foreldrene tar kontakt med personalet, sånn at 

barnet blir registrert «inn» og «ut».  

 Foreldremøter 

Det holdes to foreldremøter i løpet av barnehageåret. Her 

informeres det om barnehagens innhold og arbeidsmetoder i 

tillegg til evaluering og annen informasjon. På disse møtene har 

foreldrene mulighet til å stille spørsmål og ta opp aktuelle 

saker.. 

 Foreldresamtaler 

Alle får tilbud om to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. 

Dette er et møte mellom pedagogisk leder og foreldre hvor det 

samtales om barnets situasjon i barnehagen. Foreldresamtalene 

skal preges av dialog mellom pedagogisk leder og foreldrene. 

 Månedsplaner og brev 

Det gis ut månedsplan og brev hver måned hvor innholdet i 

barnehagen dokumenteres. Her kan foreldrene sette seg inn i 

hvilke aktiviteter, sanger og temaer barna skal oppleve og i 

brevet blir det gitt informasjon om hvordan måneden i grove 

trekk har vært. Dette både i forhold til aktiviteter og det 

sosiale livet på avdeling. 

 Samarbeidsutvalget / SU:  

Er et rådgivendekontaktskapende og samordnende 

organ.Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og 

ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. 

Samarbeidsmøter mellom SU og barnehagen 

 Her tas det opp aktuelle saker som drøftes i fellesskap. 

 Foreldreutvalget / FU:  

Foreldreutvalget er ei arbeidsgruppe som består av de valgte 

foreldrekontaktene med vara fra hver avdeling i barnehagen. De 

har ansvaret for foreldrekasse, og planlegging og gjennomføring 

av ulike foreldrearrangementer gjennom året. 

 Foreldrerådet: 

 Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til alle barna 

i barnehagen, og skal fremme deres fellesinteresser. 

Foreldrerådet skal bidra til at samarbeidet mellom barnehagen 

og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

 Dagsrapport 

Dokumentasjon av det vi gjør i barnehagen er viktig i 

foreldresamarbeidet. Ved å se bilder og lese på whiteboard-

tavla kan foreldrene få et utgangspunkt til samtale med sine 

barn om de opplevelser barnet har fått gjennom dagen. Spesielt 

er dette viktig på småbarnsavdelinger hvor mange av barna ikke 

har språklige evner til å fortelle så mye fra dagen sin. 

 Brukerundersøkelser 

Ringsaker kommune sender annethvert år ut 

brukerundersøkelser hvor foreldrene anonymt svarer på 

spørsmål om barnehagetilbudet. Resultatet av 

brukerundersøkelsene blir sendt ut til de ulike barnehagene slik 

at personalet kan sette seg nye mål ut fra resultatene. 
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Barnehageleder:  

Line Nordvik 

 

Barnehagens adresse: 

Bakkehaugen barnehage 
Fagerlundveien 39 b 
2380 Brumunddal 

 

E-mail til barnehagen: 

 

 

E-mail til FU(foreldreutvalget): 

 

Ps.: for ytterligere informasjon gå til vår hjemmeside: 

Under menypunktet Barnehage, finner du nyheter med bilder, 

vårt informasjonshefte mm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anropsnr.: Avdeling/stilling: 

47 62 75 97 Hovednr. Bakkehaugen barnehage. 

47 60 72 88 Leder, Line Nordvik 

47 60 74 66 Ass. Leder, Marie Kurud 

47 60 53 31 1. sekretær, Aina Hensgaard 

90 22 09 39 Oransje 

47 60 49 66 Rød 

47 61 74 33 Gul 

99 10 19 82 Grønn 

47 60 41 60 Turkis 

90 47 62 26 Blå 
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