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VELKOMMEN TIL VESLEPARKEN BARNEHAGE  

 

Vi er på vei inn i et nytt, spennende barnehageår med blanke ark og nye muligheter  I årsplanen finner dere oversikt over 

satsningsområder dette året; velkommen til å lese den og ta den i bruk! Hver måned vil dere få en egen plan med informasjon 

om hva som skal skje av aktiviteter m.m. Informasjon vil også komme i form av bilder. 

Dette året vil vi vektlegge et eller flere av Rammeplanens fagområder gjennom året, fordelt på de ulike månedene. 

Barn er nysgjerrige, undrende og vitebegjærlige. De legger merke til små og store ting som de ønsker å finne ut mer om. 

Dette prøver vi å gripe fatt i, og med vår kunnskap, vårt engasjement og vår kreativitet hjelpe barna videre i deres 

læringsprosesser. 

Vi legger stor vekt på leken i barnehagen. I leken kan barna uttrykke seg på mange måter, og leken har en selvskreven og 

viktig plass hos oss. Alle barn skal gis muligheter for lek, og dette er med på å bidra til den gode barndommen. Leken betyr 

mye for barnas trivsel og læring. Leken har sin egen verdi, samtidig som den er et grunnlag for læring og allsidig utvikling. 

Vesleparken barnehage ønsker å være et sted der barna kjenner seg trygge og blir sett. Barnehagen skal gi barn troen på 

seg selv og andre.  Barns undring over handlinger og holdninger i møte med hverandre legger grunnlaget for en kritisk 

refleksjon om seg selv i samfunnet. Hensynet til hverandre og gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring er 

forutsetninger for barns danning. Vi skal møte barnas spørsmål og undring på en god måte, og slik legge til rette for barnas 

medvirkning. Vi legger stor vekt på relasjoner mellom mennesker, små og store. Det er personalet som har ansvaret for 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

kvaliteten i samspillet med barn og foreldre. Vi ønsker at dere foreldre/foresatte skal få tillit til og være trygge på at 

barna deres blir godt ivaretatt. Foreldresamarbeidet skal preges av gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres 

ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Vårt utgangspunkt er at vi vil det beste for barna! 

I vår barnehage er det et flerkulturelt miljø. Her skal barna få oppleve trygghet på og stolthet av egen tilhørighet, samtidig 

som de skal gjøres kjent med og vise respekt for andres kulturelle verdi og ytring. Å respektere forskjellighet er en del av 

barnehagens verdigrunnlag. Sunne holdninger i forhold til mangfold, er noe vi setter høyt og personalet jobber etter en 

felles holdning om at alle barn er likeverdige. 

Enheten hadde brukerundersøkelse våren 2016, og foreldrene er gjennomgående fornøyd med barnehagen vår. 

Foreldrenes mulighet for å påvirke barnehagens innhold skal alltid være til stede. Her kan ønsker og behov være ulike og 

ikke alltid like lett å etterkomme. Barnehagen vil etterkomme ønsker så langt det er pedagogisk og praktisk forsvarlig. Det 

er viktig med god kommunikasjon og ærlige tilbakemeldinger. Foreldrekontakter blir valgt på første foreldremøte i 

september. 

Vårt ønske er at alle barn og voksne skal bli glad i barnehagen, og utnytte mulighetene vi har til å skape en god hverdag for 

oss alle. Vi ser fram til videre samarbeid med dere foreldre. Sammen skal vi skape gode oppvekst- og utviklingsmuligheter 

for barna våre  

VI ØNSKER ALLE ET GODT OG UTVIKLENDE BARNEHAGEÅR 

                                                                                      Vesleparken bhg. 01.09.16 

                                                                                                                                                        Sissel Bakaas 

                                                                                                                                                        Ass.barnehageleder 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                        Hempa og Vesleparken barnehage 

Velkommen til barnehagene våre! 

 
 
Ringsaker kommune er organisert som 2-nivå modell, de kommunale barnehagene er delt inn i 8 

enheter. 

 

 

 

 

Enheten Hempa/Vesleparken kjennetegnes ved at: 
 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

VI HAR ET PERSONALE MED FAGLIG KOMPETANSE, ENGASJEMENT,  

HUMOR OG GLEDE. 
 

     

 

VI HAR ET PERSONALE SOM MØTER BARNET MED KJÆRLIGHET, 

TÅLMODIGHET OG KONSEKVENTHET. 

    
    

SAMARBEIDET MELLOM FORELDRE OG PERSONALET ER PREGET AV  

GJENSIDIG RESPEKT OG TRYGGHET. 

 
Visjon Ringsaker Kommune : 

 

Ringsaker Vekst og utvikling! 

 

                              Vår visjon  

 

                                              Samvær i undring og glede 

                                              Barn og voksne leker og lærer 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ORGANISASJONSKART                        

 

   

Re-Leder 

Gry G Kleiven 

Vesleparken 

Bjørnehiet 

Pedagogisk Leder 

Førskolelærer 

2 Barneveiledere 

Eventyrhuset 

Pedagogisk Leder 

2 Barneveiledere 

Hempa 

Gamlestua 

Pedagogisk Leder 

2 Barneveiledere 

Rosestua 

Pedagogisk Leder 

2 Barneveiledere Førskolelærer 

Blåstua 

Pedagogisk Leder 

2 Barneveiledere 

 

Ass.Leder  

Sissel Bakaas 

Merkantil 

Hege B Martinsen 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Antall årsverk: Hempa :           5 årsverk barnehagelærere 
                                      6 årsverk barneveiledere  

                                          

Antall årsverk Vesleparken:       4 årsverk barnehagelærere 

                                      4 årsverk barneveiledere,2 med fagbrev. 

 I tillegg har enheten:             0,5 årsverk støttepedag 

                                      Merkantil :0,42% årsverk 

 

Totalt i enheten:                    19,92 årsverk. 

  

 

 

 

                 

 
 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

Barnehagens mål er å gi barna gode, trygge hverdager hvor vennskap og lek 

utvikles. 
 

 

 

Barnas viktigste gjøremål er leken.  Den har betydning for den sosiale, den følelsesmessige og 

intellektuelle utvikling. Innenfor fagområdene, som nevnes nedenfor, vil leken ofte være tilstede i en 

eller annen form. 

 

Barns rett til medvirkning: 

Barns behov, tanker og meninger skal vektlegges når de voksne legger opp sine planer. Barn skal 

tidlig få en gryende forståelse av hva et demokrati er, og skal ut fra sine forutsetninger delta i 

planleggingen av hverdagens innhold. 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Fagområdene våre: 

 
Kommunikasjon, språk og tekst. 
Vi legger stor vekt på å stimulere barna til å få et aktivt språk.  I lek og samtale skal den voksne skape gode relasjoner og 

samspill som gir barna muligheter til å kommunisere verbalt.  Vi mener at et aktivt språk fremmer barnets totale utvikling.  
Barnets språk og fantasi får næring gjennom bøkene, og konsentrasjonen oppøves. Hvert år velger vi ut litteratur og tekster 

som vi ønsker å bli kjent med, lære utenat eller benytte som utgangspunkt for dramatisering og lek. Vi har et nært 

samarbeid med biblioteket. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. 

Vårt mål er å stimulere barnets evne til å fortelle/lytte og å skape interesse for det skrevne ord. 

Personalet har gjennom utviklingsarbeid opparbeidet seg høy kompetanse innenfor dette område.   

 

Kropp, bevegelse og helse. 
Vi ønsker å utvikle barns motoriske ferdigheter ved å gi varierte utfordringer inne og ute. Vi vil tilrettelegge for barnets 

spontane muligheter for fri utfoldelse og egenaktivitet. Leker og utstyr må appellere til aktiv bruk av kroppen. Vi legger stor 

vekt på lek i naturen, her gis den beste stimulans når det gjelder stimulering av balanse, koordinasjon, utholdenhet og 

utfordringer, uten at det ligger prestasjonskrav fra omgivelsene. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv 

å kjenne. 

Å være ute i all slags vær gir kroppen gode vaner og stimulerer og gir livskraft. Her er det helt avgjørende med gode 

uteklær både for barn og voksne. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kunst, kultur og kreativitet. 
Sang og musikk skaper glede og samler barnegruppa. Sang og musikk skal utløse spontanitet, livskraft og glede.  

Vi ønsker i tillegg at barna skal lære tekstene i sangene da dette utvikler både språket og mestringsgleden i samspillet med 

de andre.  

Barna skal få erfaringer med ulike musikkgenre, fra barnesanger til klassiske verker. 

 

Drama/teater/dans er en videreføring av barns rollelek. Den voksne leder barna inn i ulike situasjoner hvor hele 

sanseapparatet får næring og hvor barna både får gjenkjenne, oppdage og lære.  Vi vil bruke tekster fra lyrikk, sanger og 

eventyr og videreføre dette i dramaaktiviteter.  

Og så må vi jo danse! 

 

Forming handler om å bli kjent med ulike teknikker og ulike materialer gjennom gode prosesser og samspill.  Aktiviteten skal 

utløse mestringsglede og estetiske opplevelser. I tillegg skapes ting ut av det vi finner i naturen. 

Barna våre skal oppleve voksne som er engasjert i skaperprosesser. 

 

 

Natur, miljø og teknikk. 

Hovedsaken for oss er å være ute i naturen! Vi ønsker å gi barnet utfordringer og motivering til uteliv gjennom alle årstider.  

Vi har skogen rett ved oss, og her ligger mulighetene til estetiske opplevelser, læring og forståelse av sammenhenger. I 

skogen blomstrer engasjementet! Vi har kort veg til skogen, Mjøsa, sentrum og parker. Dette benytter vi oss av gjennom 

hele året 

Vi lærer om dyr og planter ved å utforske, lese bøker og samtale. Rips og solbær i haven kan jo bli til syltetøy!  

Barna skal også få innsikt produksjon av matvarer. 5 årsgruppa har hvert år prosjekt med besøk på bondegård og deretter 

på TINE. 2-3 åringene besøker også bondegården for å se på sauer og lam. Dette er en årlig tradisjon. Barna skal også lære 

å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Etikk, religion og filosofi. 

Vi ønsker et fargerikt fellesskap hvor barn og voksne fra ulike miljøer skal tolerere og respektere hverandre. Alle skal være 

synlige i miljøet og gis muligheter til å utvikle gode fellesskap. 

Vi ønsker barn som er glade i bygda si, og stolte av hjemplassen sin.  Dette er viktig for å kunne tolerere andre kulturer og 

tradisjoner. Foreldre og personalet må sammen formidle og utvikle de gode verdiene vi omgir oss med. 

 

Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnehagen, samtidig som vi skal ta med oss 

verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.  

Vår barnehage (Vesleparken) er fokusbarnehage gjennom NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) i Hedmark. Vi 

har økt kompetanse på dette feltet, og kan bistå andre barnehager i forhold til å tenke flerkulturelt. 

Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er grunnleggende verdier som våre 

barn skal oppleve i det daglige livet i barnehagen. Dette skal legges til grunn i omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. 

 

 

Nærmiljø og samfunn. 
Barna skal være en aktiv medspiller gjennom hverdagen. Barna skal få oppleve verdien av samarbeid, som et første steg til 

demokratisk tenkning og forståelse. Revidert Rammeplan 2011 poengterer viktigheten av at barna skal medvirke, at barns 

meninger skal tillegges vekt og at de voksne ut fra dette legger sine planer og tar ansvar.  

Vi har et samarbeid med skolen og det gir stimulans til aktiviteter og skaper gode holdninger til det å begynne på skolen. 

Foreldre og besteforeldre er viktige samarbeidspartnere og forbinder barnehagen med nærmiljø og samfunn. Barnas ulike 

erfaringer fra hjemmet, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes 

betydning for barnas hverdag. 

 

Vi ønsker også å ha barna med på å holde området i og rundt barnehagen pent.    

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Antall, rom og form. 
I mange år har samfunnet etterlyst høyere kompetanse på matematikk og realfag. 

For å stimulere til matematisk tenkning må barnehagene også gi dette en plass i hverdagen.  Vi skal motivere barn til å 

utforske former, mønster, leke med tall, sortere og sammenligne. De voksne må ikke se på matematikk som et teoretisk fag, 

men tvert om et praktisk og nyttig element i vår hverdag. 

Matematisk tenkning kan flettes inn i de fleste aktiviteter. Eks: I dansen går vi inn og ut av ringen, danser to og to, flyter ut 

i rommet, kommer sammen igjen, danner ringer osv. 

Vi vil også oppvurdere  spill med brikker, kort og terninger.  Her får vi sosialt samspill i en regelstyrt aktivitet rundt tall og 

form. 

 

Engelsk i barnehagen: 
Høsten 2010 startet enheten med engelsk som prosjekt. Prosjektet ble avsluttet juni 2011. Alle kommunale barnehagene i 

Ringsaker har felles målsetninger i antall, rom og form og engelsk i barnehagen- disse fagområdene videreføres i det daglige 

arbeidet i barnehagen. Disse målsettingene blir revidert høsten 2016. Vi fortsetter med utviklingsarbeidet i engelsk sammen 

med Angela Fisher. 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Presentasjon av barnehagene 

 

 

Hempa barnehage:  Barnehagen ligger på Fossumfeltet i Brumunddal og er nærmeste nabo til Hempa skole.  

Barnehagen ligger i tilknytning til skogen, så naturopplevelser blir en sentral del av barnehagens innhold. 
Barnehagen har 3 avdelinger med barn i alder 0 – 6 år. 

Gamlestua: 3-6 år, Blåstua:2-6 år, Rosestua: 0-3 år (utvidet småbarnsavdeling), dette endrer seg i takt med alder på søkere 

til barnehagen. Åpningstida er 06.45 – 16. 30.  Barna har en daglig oppholdstid på inntil 9 timer daglig. 

 

Vesleparken barnehage:  Barnehagen ligger sentralt i Brumunddal, men skogen ligger ikke langt unna. Barnehagen 

har en stor lekeplass med bl.a. grillhytte som skaper stemning på kalde vinterdager.  Barnehagen har 2 avdelinger i hvert sitt 

hus, Eventyrhuset 3-6 år og Bjørnehiet 0-3 år (utvidet småbarnsavdeling). Barna har en daglig oppholdstid på inntil 9 timer 

daglig.   

Åpningstida er fra 06.45 – 16.30.  

 

Begge barnehagene gir et fleksibelt tilbud i forhold til antall dager ukentlig.  

 

Barnehageåret starter 1. august og avsluttes 31. juli. 

Ferie: Barnehagene stenges 2 uker i juli.( uke 28 og 29) 

Planleggingsdager: Personalet har 5 dager i året til pedagogisk utviklingsarbeid.  Barnehagen er da stengt.   

Oppholdsavgift betales for 11 måneder. Foreldre betaler inn månedlig beløp på tilsendt giroblankett. Beløpet inkluderer 

mat tilsvarende et måltid og frukt/grønnsaker hver dag.   

Opptak: Barnehageopptaket er samordnet med de øvrige barnehager i kommunen, både kommunale og private. Søknadsfrist 

til hovedopptak er 1. mars.  Utover dette kan det søkes gjennom hele året. 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bemanning: Personalet er den viktigste ressursen vi har til å fremme trivsel og utvikling hos barnet. Vi setter derfor høye 

krav til vårt personale og legger stor vekt på  åpenhet og veiledning rundt faglige spørsmål.    

Egen kompetanseplan for enheten. 

Personalet består av barnehageleder, assisterende leder, pedagogiske ledere, førskolelærere, støttepedagog, 

barneveiledere og merkantilt personalet.  I tillegg søkes det hvert år om ekstra bemanning i forhold til funksjonshemmede 

og barn med spesielle behov for tilrettelegging. 

Pedagogisk leder på hver avdeling er utdannet førskolelærer og er ansvarlig for det pedagogiske arbeidet i barnegruppa, 

veiledning av personalet og samarbeid med foreldre. 

Barnehageleder er ansvarlig for hele driftens pedagogiske og økonomiske utvikling. 

 

 

 

 

Foreldresamarbeid     
 

Barnets utbytte av barnehagetida vil øke dersom foreldre føler trygghet og god kommunikasjon med 

barnehagepersonalet. 
Gjennom hele året  vil samarbeid og kommunikasjon foregå gjennom daglig kontakt, møter, infoskriv og arrangementer. 

  

Samarbeidsutvalg (SU):  Dette er et utvalg som består av 2 foreldre valgt av foreldrerådet, 2 fra personalet og 1 

politisk valgt representant.   Utvalget skal være støttende/ rådgivende organ og bidra til at barnehagen drives godt, og i 

tråd med mål og ressurser.  



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Foreldreråd : Rådet omfatter alle foreldre.  Foreldrerådet velger hvert år ei arbeidsgruppe/foreldrekontakter som tar 

ansvar for å videreføre aktiviteter og gode tradisjoner som et verdifullt supplement til den ordinære driften.  

Arbeidsgruppa er selvstyrende, men tar kontakt med barnehagens personale ved behov. 

 

Foreldrene vil delta annen hvert år på evaluering av barnehagens virksomhet. Dette gir viktig tilbakemelding 

og sørger for økt kvalitet og brukervennlighet. 

 

 

Hvert år vil det utarbeides en årsplan/aktivitetsplan som sier noe om årets planer, aktiviteter, 

foreldresamarbeid.  

 

 

 

               Vi ønsker dere lykke til med barnehagetida ! 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

OM BARNEHAGEN 

Vesleparken barnehagen ligger sentralt i Brumunddal, med nærhet til skogen, Mjøsa og sentrum med blant annet bibliotek.  

Vesleparken har to avdelinger i hvert sitt hus, Eventyrhuset og Bjørnehiet.  

Barnehagen gir et fleksibelt tilbud i forhold til antall dager ukentlig, noe som betyr at barnetallet vil variere fra år til år. 

 

PERSONALET  

Barnehageleder  Hempa/Vesleparken 100% Gry Gulliksen Kleiven 

Assisterende barnehageleder 100% Sissel Bakaas 

Pedagogisk leder - Eventyrhuset 100% Kine Evenrud 

Fagarbeider - Eventyrhuset   60% Laila Nordberg 

Barneveileder – Eventyrhuset 100% Anne Marie Antonsen 

Barneveileder/tospråklig ass. – 
Eventyrhuset 

  50% Hoa Tran 

Pedagogisk leder - Bjørnehiet 100% Randi Sveen 

Barneveileder - Bjørnehiet 100% Tove Korsveien 

Fagarbeider - Bjørnehiet 100% Anne Håve 

Vikar: Åshild Håve     

Vikar: Annette Engelien Løkken   

Vikar: Ida Oddsæter   

 

 

 

 

Vesleparken barnehage                       

Bakkehaugvegen 4                                                  

2383 Brumunddal 

Tlf. 46 84 14 77 

 

Bjørnehiet: 97 10 94 53 

Eventyrhuset: 41 58 13 43 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PLANLEGGING OG VURDERING 

”God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser, 
samt nærmiljø og naturområder” ( Rammeplan) 

Alle barnehager skal i følge Rammeplan ha en årsplan. I tillegg til dette får dere månedsplaner og månedsbrev som sier mer 
konkret om den jobben vi gjør. Dokumentasjon handler i stor utstrekning om å sette ord på de erfaringene som barna gjør. 
Dette er noen av de måtene vi ønsker å dokumentere hverdagen i barnehagen på: 

 Presentere barnas egne prosjekter 
 Presentere bilder og tekster som synliggjør hverdagen i barnehagen 
 Observasjon av samspillet på avdelingene 
 Foreldresamtaler 
 Foreldremøter 

Vi ønsker at dokumentasjonen i tillegg til å gi informasjon, kan brukes som utgangspunkt for refleksjon omkring kvaliteten. 

Vurdering av kvaliteten på det arbeidet som gjøres i barnehagen vil skje på: 

 Personalmøter 
 Pedagogisk ledermøter 
 Foreldremøter 
 Planleggingsdager 
 Avdelingsmøter 

(se vedlegg: Plan for vurdering og dokumentasjon for Vesleparken barnehage) 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PLANLEGGINGSDAGER 2016-2017 

I Ringsaker kommunes barnehager har personalet 5 planleggingsdager i året hvor barnehagen er stengt. 

Vi prøver å legge noen av disse dagene samtidig som skolene har elev-fri eller planleggingsdager, med tanke på familier som har 

barn både i barnehagen og på skolen. 

Planleggingsdager 2016/17:  

18 og 19.08 

27.01.17 

De siste 2 dagene gis det beskjed om så fort det er på plass. 

 

Dagene benyttes på ulike måter for å utvikle personalet til å gjøre en best mulig jobb 

i barnehagen. I år vil vi bl.a. bruke dagene til å heve kompetansen hos personalet innenfor følgende temaer: 

 Lek; med fokus på voksenrollen/uteleken 
 Tilknytning 
 IKT; digitale verktøy 
 Grønne tanker – glade barn 
 Anerkjennende kommunikasjon; barnesamtaler                             
 Motivasjon og arbeidsglede 
 Veiledning satt i system 

 
                                                                                                                                              ( Tegning: Nuria Moe) 

                  Kvalitet i barnehagen handler om et kompetent personale! 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

  

 

 

 

 

 

  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

HVA DERE FORELDRE KAN FORVENTE 

AV OSS …. 

 

 Vi respekterer at det er dere som 

kjenner deres barn best. 

 Vi er engasjert i jobben vår og 

barnet deres. 

 Barnehagen arbeider i tråd med 

gjeldende lover/forskrifter. 

 Vi setter dere som bruker i sentrum, 

og imøtekommer deres behov så 

langt det lar seg gjøre. 

 Vi bruker tid på foreldrekontakt. 

 Vi tar deres gleder og bekymringer 

for barnet deres på alvor og 

anerkjenner det. 

 Vi innbyr til åpenhet og tillit. 

HVA FORVENTER VI AV DEG/DERE ... 

 

 At dere informerer oss om 

ting/hendelser som kan ha betydning 

for, eller innvirkning på barnets 

hverdag. 

 At dere tar kontakt med personalet  

når dere leverer og henter barnet. Vi 

tar kontakt, men av og til er den 

ansatte alene og må være inne på 

avdelingen/sammen med barna når 

dere kommer. 

 At dere gir tilbakemeldinger på det vi 

gjør og planer vi har. 

 At dere sier i fra når det er noe dere 

ikke er fornøyd med. Dette tas direkte 

opp med pedagogisk leder eller 

daglig leder. 

 At dere leser informasjon på 

oppslagstavler og på barnets plass. 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

VESLEPARKEN – EN FLERKULTURELL BARNEHAGE                                    

I vår barnehage har vi barn og foreldre fra flere ulike land – kulturer. 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 

RAMMEPLANEN: 

 

”Det er mange måter å være 

norsk på.  

Det kulturelle mangfoldet skal 

gjenspeiles i barnehagen. 

Sosiale, etniske, kulturelle, 

religiøse, språklige og 

økonomiske forskjeller i 

befolkningen medfører at barn 

kommer til barnehagen med 

ulike erfaringer. Barnehagen 

skal støtte barn ut fra deres 

egne kulturelle og individuelle 

forutsetninger.” 

 

VÅRE MÅL: 

 Være en flerkulturell barnehage. 

 Skape et læringsmiljø med respekt for enkeltmennesket og retten til å være 

forskjellig. Barn er likeverdige. 

 Se på det språklige, kulturelle og religiøse mangfoldet som det normale, og 

at dette mangfoldet blir en naturlig del av barnehagedagen. 

 Alle barn skal oppleve bekreftelse av egen identitet gjennom synliggjøring 

av ulike språklige, kulturelle og religiøse uttrykk i hverdagslivet. 

 Møte barn og foreldre med anerkjennende væremåter og holdninger. 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SPRÅK - ET SATSNINGSOMRÅDE I VESLEPARKEN  
  
RIKT OG VARIERT SPRÅKMILJØ 
Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i barns liv. Språk har stor betydning for den følelsesmessige, sosiale og intellektuelle 
utviklingen. Gjennom språket kommer barn inn i fellesskapet med andre mennesker og lærer om verden og seg selv. Når barn er i 
godt samspill med andre, tilegner de seg språk. Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å 
bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenking og som uttrykk for egne tanker og følelser. 
Alle situasjoner gjennom hele dagen brukes til språkstimulering. Fagområdet KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST er i 
fokus gjennom hele året. 
Personalet  må være bevisst sin rolle som språklig forbilde og hvordan de kommuniserer med barna gjennom hele dagen. De skal 
tilpasse sin kommunikasjon etter barnets språkkompetanse, spesielt med tanke på de flerspråklige barna. Sanger, rim, regler og 
høytlesing brukes som språkstimulerende tiltak. 
Vi legger til rette for opplevelser og førstehåndserfaringer som viktige tiltak for alle barns begrepsdannelse. Felles referanser gir 
mulighet for samtaler, felles forståelse, inkluderende lek og vennskap. Lek og vennskap har stor betydning for språkutviklingen. 
ANNET MORSMÅL ENN NORSK 
Flere barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får 
mulighet for å uttrykke seg. Felles opplevelser og aktiviteter gir en unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. I samhandling 
mellom barn er det viktig å bli forstått. Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme 
barnas norskspråklige kompetanse. Personalet benevner alt, viser, bruker mimikk og kroppsspråk, bruker bilder og gjenstander. 
Dette gjør vi både for å forstå barna, og for å formidle ting til dem. 
Vi oppfordrer de flerspråklige foreldrene til å snakke morsmål med barnet sitt. Et godt morsmål har betydning både for 
språkutviklingen og identitetsutviklingen. 
HVA KAN BARNET BRUKE SPRÅKET TIL: 
Å oppnå kontakt - Løse konflikter - Uttrykke følelser – Gi og skaffe seg informasjon - Gi og få omsorg – Undring - 
Leke med og snakke med, skaffe seg venner - Tenke med, spørre 
 

 

                                                                                                                 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

OMSORG 

 
Personalet skal handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet, når barna 
leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Praktisk hjelp, trøst, oppmuntring og beskyttelse. Vi skal se det enkelte barn og være 
oppmerksomt til stede. Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for 
hverandre. Det ligger mye omsorg i å gi barna varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter. Vi skal tilby barna et miljø 
preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Omsorg handler også om hjelp og veiledning til å kunne bli 
selvstendige individ som tar ansvar for egne handlinger og om å gi hjelp til selvhjelp. 
 
”Barn trenger kjærlighet, spesielt når de ikke fortjener det” – Harold S. Hulbert 
 
 
For å gi omsorg må personalet: 
 

- Gi barna tid til å bli kjent med barnehagens rutiner.  

- Vise barnet åpenhet, interesse og respekt. 

- Få til gode relasjoner mellom barn/barn og                              
barn/voksne 

- Kunne gripe øyeblikket 

- Være til stede der barnet/barna er  
 

 

 

                                                               

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ANTALL, ROM OG FORM & ENGELSK 

Vi vil også dette året jobbe med antall, rom og form & engelsk. Vi kommer til å være innom mange av de samme områdene, men 

med litt andre innfallsvinkler og arbeidsmåter. Barna skal oppleve kontinuitet, utvikling og mestring.  

Det er viktig å sikre at alle barna gis tidlig mulighet for å utvikle egne evner og interesser innen disse områdene, og bidra til et 

likeverdig barnehagetilbud uavhengig av hvilken barnehage barnet går i. I den forbindelse er det derfor utarbeidet felles kommunale 

målsettinger for dette arbeidet. Disse målsettingene er en konkretisering av rammeplanens mål i forhold til begreper og områder 

innen antall, rom og form og engelsk. Disse begrepene skal barna lære i løpet av hele barnehagetida. 

 ANTALL, ROM & FORM 

Vi skal jobbe med:                                                                                                               

Geometriske former (sirkel/ runding, trekant, firkant/kvadrat og rektangel)   

 Mål: barnehagen skal bidra til at barna erfarer, utforsker og leker med form og mønstre. 

Tall og mengder (telle til 10, telle baklengs til 7, peke-telle til 5, alle, ingen, noen, mange, få) 

 Mål: barnehagen skal bidra til at barna opplever glede over og utforske og leke med tall og former. 

Posisjon, plassering og lokalisering (foran – mellom – bak, før – etter, over- gjennom – under, øverst - nederst) 

 Mål: barnehagen skal bidra til at barna erfarer plassering og orientering, og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. 

Størrelser og sortering (hel – halv, lang – kort, full – tom, lik-ulik, høy – lav, stor – liten, tung-lett, tykk-tynn, mye-lite, størst- minst) 

 Mål: barnehagen skal bidra til at barna erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ENGELSK 

Mål: Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg engelske begreper innenfor ulike temaer. 

Vi har fokus på engelske fraser, som brukes i ulike situasjoner i barnehagen. Da gir det større mening for barna. 

Målsettingen for vårt arbeid med engelsk i barnehagen er under revidering, og dette vil bli klart i løpet av høsten 2016. 

Vi skal jobbe med: 

 Hilse/høflighetsfraser (hello, goodbye, good morning, please, thank you)  

 Måltid/mat (knife, fork, plate, spoon, cup, glass, milk, bread, butter, water, cheese, fruit, apple, orange, banana, pear, grapes) 

 Do you wan`t milk or water? 

 Farger (red, green, blue, yellow) 

 Familie (mother, father, brother, sister, baby, girl, boy) 

 Kropp (head, eye, ear, mouth, nose) 

 Følelser (happy, angry, afraid, sad)  

 Klær (shoes, socks, jacket)    Can you find your shoes?                                           

 Dyr (horse, cat, pig, dog, mouse, bird, sheep, cow) 

 Tall fra 1 til 10                                                                                                 ** Vi fortsetter også dette barnehageåret med et     

                                                                                                                                       utviklingsarbeid i engelsk sammen med Angela Fisher 

 Årstider/vær (summer, autumn, winter, spring, snow, rain, sun)                                                                                  

 Enkle sanger/rim & regler 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mål:  Barnehagen skal bidra til …. 

 

- At barna opplever glede i å lære et nytt språk 

- At barna blir kjent med grunnleggende engelske språklyder og språkrytmer 

- At barna blir kjent med engelske sanger, rim og regler 

- At det skapes en interesse og et engasjement hos barn som gir god motivasjon og danner et godt     

      grunnlag for videre opplæring i skolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello, my name is Teddy. I can speak English. 

Do you want to learn English with me? 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ASKELADDEN (f. 2011) 

Førskolegruppa 

Forventningsfulle og undrende tar de fatt på det siste året i barnehagen. Barna skal møte lærerike, morsomme opplevelser 

der trygghet og sosial kompetanse er viktigst. Å være eldst i barnehagen er spesielt. Denne tiden blir fylt med gode minner, 

forberedelser og møte med en litt annen hverdag. Det er utarbeidet egne rutiner for overgang mellom barnehage og skole. 

Stikkord som kjennetegner førskolebarnet: 

 Nysgjerrig og vitebegjærlig 

 Store individuelle forskjeller                                                                                                 

 Selvstendiggjøring                                                               

 Gutter og jenter – ulikheter                                                                                                           

 Ansvar 

 Rettferdighet 

 Oppmerksomhet og konsentrasjon                                                                                           

 Utfordringer 

 Samtaler og undring 

 Venner og sosialt samspill                                                                                  

 Morsomme opplevelser – annerledes opplevelser 

 Litt liten og litt stor 

 Fra eldst til yngst                                                      

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

AKTIVITETER – ASKELADDEN 

 Tarkus – trafikkopplæring 

 «Ku-prosjekt» - gårdsbesøk & bedriftsbesøk hos TINE 

 English with Teddy                                                                                                                     

 Skriftlige oppgaver; bla. trene blyantgrep, oppmuntre til å skrive navnet sitt selv,  

bli bevisstgjort de ulike lydene 

 Antall, rom og form  

 Sosial kompetanse – selvstendighetstrening – vennskap                                        

 Samarbeid  

 Friluftsliv/turer                  

 IKT/PC                                                                                                        

 Overnatting                                 

 

 

OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE 

Det er utarbeidet rutiner for overgangen mellom barnehage og skole i Ringsaker kommune. I vårhalvåret vil skolene ha 

informasjonsmøte for foresatte til høstens 1. trinns elever. Det vil også bli et møte mellom skole og barnehage med 

kunnskapsutveksling om barnehagens innhold, og hvordan vi har jobbet med de eldste barna. Barna får presentere seg for skolen 

ved å fylle ut skjemaet: «Hei, dette er meg!». Dette fyller pedagogisk leder ut sammen med barna. 

I mai/juni er det «Bli kjent – dag» på skolen/e, der barn og foresatte blir invitert sammen til skolen. 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                 

                                                                                              

 

BØKER OG HØYTLESING 

Lesing for barn i førskolealder har stor 

betydning for språkutviklingen, og i 

forhold til å utvikle lese- og 

skrivekompetanse. Dette er en aktivitet 

som skal formidle spenning og glede  

Gjennom samtaler, bøker, fortellinger, 

sanger m.m får barna næring til leken. 

HELE ÅRET JOBBER VI MED: 

Hverdagsaktiviteter; barna skal utvikle 

ferdigheter i de daglige arbeidsoppgavene 

som av-/påkledning, måltid, hygiene, 

matlaging, baking m.m. 

Barna skal utvikle selvstendighet, 

samarbeidsevne og omsorgsfølelse for 

hverandre. 

Alle er en del av fellesskapet, og alles 

bidrag er viktig og har betydning. 

Arbeidsmåter; trening i av-/påkledning, 

rydde, dekke bord til måltid, smøre egen 

mat, bake, lage mat, støvtørking, håndvask 

før mat og etter toalettbesøk, samt hjelpe 

hverandre. 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                      

                                                                                                                

                                                                                                  

 

 

                                                                                                       

                                                                                                                            

                                                                                                     

                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                                               

DAGSRYTME 

Disse tidene vil variere noe på de ulike avdelingene. 

Kl. 06.45                        Barnehagen åpner 

                                  (oppmøte i Bjørnehiet fram til kl. 07.30) 

Kl. 06.45-09.00            Barna spiser medbrakt 

                                       frokost 

Kl. 06.45.00-09.30       Frilek 

Ca kl. 09.30-10.45       Frilek/aktiviteter 

Ca kl. 10.45                  Rydding 

Ca kl. 11.00                  Samlingsstund 

Ca kl. 11.15                  Formiddagsmat (smøremåltid,        

                                        varm mat en gng. pr. uke +    

                                        frukt/melk) 

Ca kl. 12.15                  Frilek ute 

Ca kl. 14.30                  Ettermiddagsmat  

(barna spiser medbrakt mat, melk får de i 

barnehagen) 

Ca kl. 15.00                Frilek ute eller inne 

Kl. 16.30                     Barnehagen stenger 

 

BURSDAGSFEIRING 

 Vi henger opp flagg ute for å ønske 

bursdagsbarnet velkommen. 

 Vi lager bursdagskrone sammen med 

bursdagsbarnet. 

 Barnehagen lager noe «godt» til feiringen. Vi 

prøver i størst mulig grad å finne sunne 

alternativer. 

 Vi synger bursdagssang. 

 Alle får med seg et hyggelig kort fra små og 

store på avdelingen. 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LEK – VOKSENROLLEN 

Å leke er det barna gjør mest av i løpet av en dag. Det inngår i det meste av det de gjør. Leken har egenverdi og er en viktig side 

ved barnekulturen.  Her har barna høy kompetanse og engasjement. Vår oppgave som voksne blir å ta leken på alvor, og legge 

forholdene til rette for barna. Vi skal fortsatt sette et ekstra fokus på leken og de voksnes rolle. 

Vi ønsker å fremme leken og barnas lekekompetanse/sosiale kompetanse. Dette henger tett sammen i hverdagen i barnehagen, og 

da trenger barna voksne som er aktive deltagere og gode støttespillere. 

Vi ønsker å gi rom for både organisert og uorganisert (fri) lek. I den organiserte leken får barna lære nye og tradisjonelle 

leker/lekformer, og vi voksne styrer leken noe. Det er viktig at alle barna får ta del i lek, og de som trenger det får hjelp. Vi ser det 

som viktig at barna får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Å få delta i lek og få venner er 

grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.   Derfor er det avgjørende at vi voksne er bevisste på vår rolle i leken 

og samspillet med barna og mellom barna. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               (Tegning: Nuria Moe) 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mål for voksenrollen i lek: 

 

 Være deltagende i barnas lek, men også holde avstand slik at barna kan leke for seg selv og sammen. Være oppmerksomt 

til stede for å observere 

 Være tilgjengelig for barna 

 Være forbilder for barna 

 Legge til rette for ulike typer lek; rollelek, konstruksjonslek, regellek, bevegelseslek 

 Være aktivt deltagende i rollelek/liksomlek 

 Legge til rette for lek i smågrupper slik at barna… 

- får gode opplevelser 

- utvikler ulike ferdigheter 

- får mer ro til å utdype bekjentskaper seg i mellom 

 Prate med barna; sette ord på leken/leker 

 Veilede barna til å ta kontakt på en positiv måte; de voksne kommenterer hvis et barn gjør/sier noe pent/positivt 

 Fordele oss til det beste for barna inne og ute 

 Veilede barna til å inkludere andre i leken 

 

 

«Vi lekte och lekte och lekte så det var                                                             

 underligt at vi inte lekte ihjäl oss.»                                   

- Astrid Lindgren - 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MORGENEN I VESLEPARKEN                                          HENTING 

Ved levering av barnet i barnehagen, blir dere tatt                              Ved henting vil vi gjerne at barna rydder opp litt av lekene. 

i mot i garderoben eller inne på avdelingen.                                        Da lærer de å rydde opp etter seg, og de siste barna slipper 

De voksne er oppmerksomme på at dere kommer                              å ta alt. 

og vil hilse på dere.                                                                               Det er viktig at dere sier i fra at barnet hentes, slik at vi til 

Vi ønsker at dere følger barnet helt inn, slik at dere og                        en hver tid har oversikt over hvilke barn som er i                  

vi har mulighet til å gi ev. beskjeder.                                                     barnehagen. 

Er det noen som har behov for litt ekstra støtte i                                  Barnet må vente på den som henter, og gå ut porten sammen 

garderoben, vil personalet være oppmerksomme på dette.                  med en voksen. Sikkerheten er viktig, og det er 

                                                                                                       mye trafikk på vegen utenfor. Det er kun voksne som skal     

                                                                                                                                                              åpne og lukke porten! 

 

 

                                                                

                                                                                    

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

KOSTHOLD               

 

Vi ønsker at barna skal få et sunt, tradisjonelt og variert kosthold. I tillegg vil vi fortsette å lage mat fra andre 

kulturer, her i barnehagen og ev. med hjelp av foreldre. 

Barnehagen vil sette fokus på å utvikle smakssansene til barna ved å oppmuntre og utfordre til å smake på nye 

ting. 

Vi er opptatt av at barna skal få delta i matlaging, både inne på avdelingene og ute på tur. 

Barna er med på å dekke bord, og smører maten sin selv mens voksne og barn prater sammen. De kan også 

være med å handle inn råvarer til matlaging.  

Mat og måltider gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter, og barna utvikler ferdigheter, kunnskap og 

holdninger som kan tas med videre i livet. På denne måten blir måltidene en del av det pedagogiske opplegget i 

barnehagen. 

Vi vil bruke tid på å snakke med barna om hva maten inneholder, hvor den opprinnelig kommer fra, og hvordan 

den ender opp på matbordet hos oss. 

Gjennom året er det ulike sesongvarer som vi kan bruke i matlaging, som for eksempel bær, frukt og grønnsaker 

om høsten.  

For barn og voksne skal måltidet i barnehagen være en god stund. Når vi sitter ved bordet, har barn og voksne 

god tid til å snakke sammen. Det er mye læring og danning i en måltidsituasjon. Under et smøremåltid lærer 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

barna å vente på tur, sende, dele og be om ulike pålegg. Dette er viktige sosiale basisferdigheter å få på plass. 

Rammeplanen for barnehagene legger vekt på danning som en del av læringsbegrepet. 

 

Bursdagsfeiring og markeringer i barnehagen; når vi feirer bursdager i barnehagen ønsker vi også her at fokuset 

skal være på sunne og gode alternativer. Det er vi voksne som legger føringer for hva som er stas, og det å føle 

seg som spesiell den dagen man har bursdag. Bursdagsbarnet blir gjort like mye stas på gjennom 

oppmerksomhet, flagg ute, bursdagssamling med sang, utdeling av krone og kort, og noe å spise utenom det 

vanlige uten at dette er kake eller andre søtsaker. Barnehagen sørger for feiringen i barnehagen, slik at det ikke 

er nødvendig for dere foreldre å ta med noe hjemmefra. 

Vi ønsker ikke noe forbud mot å spise kake, is e.l, men prøver i større grad å velge sunne alternativer som for 

eksempel smoothie og fruktsalat. 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

GRØNNE TANKER – GLADE BARN 

Dette er et psykopedagogisk materiell rettet mot å stimulere barnas tanke- og følelsesbevissthet. Materialet skal brukes som en av 

barnehagens metoder for å hjelpe barna til å utvikle gode holdninger til seg selv og andre. Barna kan også få hjelp til å fremme 

evnen til egenomsorg og prososial atferd. 

Grønne tanker – glade barn kan hjelpe de voksne og barna i barnehagen til å snakke om og øve på å gjøre lure valg når følelsene 

og de automatiske tankene skaper vansker. 

Grønne tanker – glade barn er et tiltak for å fremme helsebringende samtaler. Glede, trygghet og tilhørighet stimuleres av samtaler. 

Å møte seg selv med høflighet, positive forventninger, raushet og respekt fremmer trivsel, læring og helse. Barn kan øve seg på å 

snakke vennlig til seg selv og andre. 

 

Dette opplegget skal brukes i hovedsak sammen med barnehagens 4 og 5 åringer, og skal tas i bruk i alle de kommunale 

barnehagene. 

Det er laget materiell til 18 samlingsstunder om tematikken tanker og følelser. Følelsene glad, sint, trist, flau og stolt gjennomgås 

grundig. Vi skal bruke bla. en flip-over som inneholder en side tekst og en side illustrasjon og foto til hver samlingsstund. 14 

samlingsstunder gjennomføres før jul. Vi har også hjelp av en rød og en grønn bamse, samt det digitale læremiddelet Salaby. 

Vi starter opp i løpet av september. 

Dette opplegget vil barna møte igjen i skolen;  

på 2 trinn, 5 trinn og 8 trinn. 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                  

AUGUST 2016                                                                                    

Fagområde: Kropp – bevegelse – helse 

                       Nærmiljø – samfunn 

                                                                                               

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                        

 

                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                    

  

 

Fokus i august: 

Tilvenning 

Hvem er jeg – hvor bor jeg? 

Området rundt barnehagen – 

bli kjent 

Kroppen inni og utenpå  

Dette tilpasses alder på barnegruppa. 

 

I denne første tiden i barnehagen, skal både voksne og barn bli kjent 

med hverandre. Gjennom foreldre og kontakt med barna, får vi vite hva    

barna liker, spesielle ting å ta hensyn til, hva vi kan gjøre for at barnet skal 

trives og føle seg trygg hos oss. Vi forsøker så langt det er mulig å lage 

rutiner/avtaler, som gjør avskjed med mor og far god for både barn og 

foreldre. Barn som savner mor og far skal bli sett og hørt, selv om vi ikke 

kan «trylle» foreldrene fram. Denne første tiden er også viktig for de barna 

som har gått hos oss en stund. De skal bli kjent med de nye barna, og kan 

oppleve at gruppene forandrer seg. De voksne deltar mye i lek/aktiviteter 

den første tiden. På denne måten knyttes nye vennskap  

Månedens sang: 

Tusenben 

Hode, skulder, kne og tå 

(Tekst; se bakerst i årsplanen) 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

AUGUST 2016 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

31 1 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 

32 8 
 
 
 

9 10 
                   
                Ayuub 5 år    

11 12 13 14 

33 15 
 
 
 

16 17 18 
PLANLEGGINGSDAG 
(bhg. stengt) 

19 
PLANLEGGINGSDAG 
(bhg. stengt) 

20 21 

34 22 
 
 
 

23 24 25 

   Eirik 5 år   

26 

Lucas 1 år 

27 28 

35 
 

29 
 
 
 

30 

Sina 4 år 

31     

 

 

 

HUSK: 

 MERK KLÆR OG SKO MED NAVN 

 ALL SLAGS VÆR ER UTEVÆR; barna 

trenger regntøy og skifteklær. 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SEPTEMBER 2016 

Fagområde: Kropp – bevegelse – helse                                                

                     Nærmiljø – samfunn                                               

                                                                                            

                                                                                            

 

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                 

             

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

Fokus i september: 

Hvem er jeg – hvor bor jeg 

Området rundt 

barnehagen – bli kjent 

Kroppen inni og utenpå – 

følelser – kroppsdeler 

Grønne tanker – glade 

barn 

Månedens sang: 

Tusenben 

Hode, skulder, kne og tå 

(Tekst; se bakerst i årsplanen) 

Månedens regle: 

Jeg har et lite eple som jeg har fått av 

mor. 

Der inne er et kjernehus hvor ti små 

frøbarn bor. 

I hvert sitt rom i huset, ti frøbarn hvile 

får, der ligger de og drømmer om sol og 

lys og vår. 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SEPTEMBER 2016 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

35  
 
 
 

  1 2 3 4 

36 5 
 
 
 

6 
FORELDREMØTE 

KL 18-20 

7 
 

8 9 10 11 

 
Vilje 1 år 

37 12 
 
 
 

13 14 
 

 

15 

Katharina 4      
           år 

Yaman 2 år 
 

16 17 18 

Hevin 3 år 

38 19 
 
 
 

20 
BESTEFORELDRE/VOKSEN- 

VENNTREFF 
KL. 14.30-16 

 

21 22 23 24 25 

39 26 
 
 
 

27 28 29 30 1.10 2.10 

 

                                              



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

OKTOBER 2016                    

Fagområde: Kunst – kultur - kreativitet   

                      Etikk – religion - filosofi                                       

 

                     

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

KUNST, KULTUR OG 

KREATIVITET 

Barnehagen skal gi barna mulighet til 

å uttrykke seg estetisk; gjennom 

forming, musikk, sang, dans og drama. 

Vi skal jobbe med ulike 

formingsaktiviteter knyttet opp mot 

den årstiden vi er inne i. Barna skal 

få erfaring med ulike materialer og 

teknikker, og fokus vil være på 

prosess framfor produkt. 

Det skal gis rom for barnas egne 

ideer og kreativitet; kanskje kan det 

også bli noen morsomme prosjekter 

ut av dette ..  

 

Fokus i oktober: 

 Estetiske fag – 

dans, drama, 

forming 

 Foto – barnas 

egne fotografier 

 Grønne tanker – 

glade barn 

 Markere FN-dagen  

Månedens sang: 

Grønnsakspisesang 

(Tekst; se bakerst i årsplanen) 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

OKTOBER 2016 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

40 3 
 
 
 

4 5 6 

           Othea-Sibell 

                  3 år 

7 8 9 

41 10 
 
 
 

11 12 13 14 15 16 

 
Elias 5 år 

42 17 
 
 
 

18 19 20 21 22 23 

43 24   FN-DAGEN 
 

HØSTSUPPE – vi 

inviterer til suppe som 
selges til inntekt for et 

veldedig formål. 

25 26 27 

Martin 3 år 

28 29 30 

 
Dina 4 år 

44 31 
 
 
 

 
 

   
 

  

 

 

FORELDRESAMTALER 

Dette vil bli 

gjennomført på 

begge avdelinger i 

løpet av 

september/oktober. 

HØSTFERIE 

Skolens høstferie er i uke 

41 ( 10.-14.10) Vi har 

åpent, men det er fint 

om dere gir beskjed hvis 

barnet skal ha fri en eller 

flere dager. 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

NOVEMBER 2016 

Fagområde:   Kunst – kultur - kreativitet   

               Etikk – religion - filosofi                                      

                                                     

 

                                            

 

           

 

 

                                                                                                                                  

        

 

Vesleparken barnehage er 

partnerbarnehage i samarbeid 

med Høgskolen i Hedmark. Det 

betyr at vi skal motta og 

veilede studenter fra 

barnehagelærerutdanningen. 

Studenter har taushetsplikt og 

må levere politiattest på lik 

linje med øvrige ansatte. 

Fokus i november: 

 Estetiske fag – dans, drama, forming 

 Grønne tanker – glade barn 

                          

Månedens sang: 

Romano Raklo 

(Tekst; se bakerst i årsplanen) 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

NOVEMBER 2016 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

 
44 

 

 1 2 3 4 5 6 

 
45 

     

7 8 9 10 11 12 13 

46 14 
 
 
 

15 16 17 18 19 20 

 
47 

 

21 22 23 24 25 26 27 

 
48 

 

28 
 

29 30     

- 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DESEMBER 2016       

Fagområde: Kunst – kultur – kreativitet 

                       Etikk – religion - filosofi 

 

 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Fokus i desember: 

 Juleverksted/juleforberedelser 

– vi lager «hemmeligheter» 

 Adventsstund hver dag – vi 

synger julesanger, tenner lys og 

hører julefortellinger 

 Vi baker lussekatter og 

pepperkaker 

 Kirkebesøk for de eldste 

Månedens sang: 

Tenn lys 

(Tekst; se bakerst i årsplanen) 

Månedens regle: 

Her er Nisse Rød og her er Nisse Blå 

Begge to har nisselue på. 

Nisse Rød kan nikke, Nisse Blå kan vrikke 

Nisse Rød kan gjemme seg, Nisse Blå kan 

klemme seg. 

Her er Nisse Rød og her er Nisse Blå. 

Nå må begge skynde seg og gå! – Borte! 

(finger-regle) 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DESEMBER 2016   

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

48 

 

   1 2 Svarfrist – 

barnehageplass 

i jula. 

3 4 

49 

 

5 6 

 

Alexander 5 år 

7 8 

 

Frøya 2 år 

9 10 11 

50 

 

12 13 

  LUCIA –  

 FEIRING 

14 15 16 17 18 

51 19 

 

20 

 NISSEFEST 

 

21 22 23 24 25 

52 

 

26 

2. JULEDAG 

Bhg. stengt. 

27 28 29 30 31 1.01.17 

Barnehageplass i jula: I vedtektene for de 

kommunale barnehagene heter det at foreldre må 

gi bindene melding om de ønsker å benytte 

barnehagetilbudet i juleuka. 

SVARFRIST: 02.12 16  



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

JANUAR 2017                                           

Fagområde: Natur – miljø – teknikk 

 

 

 

                                                                                

                                                                   

  

 

 

Fokus i januar: 

 Forskerfrø 

 Enkle eksperimenter – 

fysikk 

 Verdensrommet – 

planetene (Eventyrhuset) 

Månedens sang: 

Snø-gubber 

(Tekst; se bakerst i 

årsplanen) 

Månedens regle: 

Snøkrystaller – snø som faller 

Snø på tærne – snø på klærne 

Snø på bakken 

AU! Snø i nakken! 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

JANUAR 2017 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 

2 9 

 

10 11 12 13 14 15 

 

Greta 5 år 

3 16 

 

17 18 19 

Sanna 4 år 

20 21 22 

4 23 

 

24 25 26 27 

PLANLEGGINGSDAG 

(bhg. stengt) 

28 29 

5 30 

 

31      

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

FEBRUAR 2017                                                                                                                   

Fagområde: Natur – miljø – teknikk 

                                                                                 

                                                   

                                                        

                                                                                

                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                         

 

 

Fokus i februar: 

 Same-uke; en uke i 

februar setter vi fokus 

på samene og deres 

kultur. Rammeplanen 

sier at barna skal få 

kunnskap om dette. 

Gjennom denne uka 

har vi ulike aktiviteter 

inne og ute.  

 Enkle eksperimenter – 

fysikk 

 Verdensrommet – 

planetene 

(Eventyrhuset) 

Månedens sang: 

Bæ, bæ, lille lam 

Norsk & sørsamisk 

(Tekst; se bakerst i 

årsplanen) 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

FEBRUAR 2017 
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

5 

SAME-

UKE 

 

 

 1 2 3 4 

         Isak 4 år 

5 

 

6 6 

SAMEFOLKETS DAG 

 

7 8 9 10 

Olha 4 år 

           Eskil 5 år 

11 12 

7 13 

 

14 15 16 17 18 

           Milian 

6 år 

19 

8 20 

 

21 22 23 24 25 

  Zainab 6 år 

26 

9 27 28      

 
HUSK 

Sjekk kurven med klesskift; kanskje noe må 

fylles på eller byttes ut. 

VINTERFERIE 

Skolens vinterferie er i uke 8 (20-

24.02). Vi har åpent, men det er fint 

om dere gir beskjed hvis barnet skal 

ha fri en eller flere dager. 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MARS 2017 

Fagområde:  IKT 

                        Etikk – religion – filosofi 

 

                                                                                                          

                                                                                     

                                                                         

                                                                                                                                         

                                                              

 

 

 

                                                                                                                

HELE ÅRET JOBBER VI MED: 

Sosial kompetanse; dette 

handler om å kunne samhandle 

positivt med andre mennesker i 

ulike situasjoner. Det innebærer 

bla. å ta hensyn, vise omsorg, 

løse konflikter, sette grenser for 

seg selv, samarbeide og leve seg 

inn i andres situasjon. De 

voksne er viktige rollemodeller 

for barna. 

I barnehagen legger vi vekt på 

det å ta hensyn til og respektere 

hverandre uansett bakgrunn og 

livssituasjon. Vi ser på det å 

være forskjellig som en ressurs. 

 

Fokus i mars: 

 Ta i bruk I-Pad på 

ulike måter med fokus 

på læring/mestring 

for barna.  

 Bruke digital tavle på 

avdelingene. 

 Lage animasjonsfilm 

sammen med barna. 

 Påskeverksted – vi 

lager påskepynt 

Månedens sang: 

En liten kylling i 

egget lå. 

(Tekst: se bakerst i 

årsplanen) 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MARS 2017 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

9   1 

 

2 3 4 5 

10 6 7 8 

 

9 10 11 12 

11 13 14 

Patrick 5 år 

15 16 17 18 19 

12 20 21 22 23 

          

 

24 Svarfrist – 

barnehageplass i 

påskeuka. 

25 26 

13 27 28 29 

Yusuf 6 år 

30 31 

 

1.04 02.04 

                                                       
Barnehageplass i påskeuka: I vedtektene for de 

kommunale barnehagene heter det at foreldre må gi 

bindene melding om de ønsker å benytte 

barnehagetilbudet i påskeuka. 

Svarfrist: 24.03.16 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

APRIL 2017                                

Fagområde:  IKT   

            Etikk – religion - filosofi                                        

                                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

HELE ÅRET JOBBER VI MED: 

Barns medvirkning; barna skal få være med å 

bestemme over egen hverdag i de situasjonene 

dette er mulig. De skal bli lyttet til, og deres 

meninger skal bli tatt hensyn til når det lar seg 

gjøre. 

Anerkjennende kommunikasjon; vi skal formidle 

en grunnleggende holdning av respekt for barna 

som egne individer med rettigheter, integritet og 

egen identitet. Relasjonene skal bygge på likeverd 

mellom små og store. 

Grenser og regler; disse skal være 

hensiktsmessige og de skal begrunnes. 

Fokus i april: 

Påskeverksted – vi 

lager påskepynt 

Fortellinger, lek og 

sanger knyttet til 

påsken som høytid 

– tradisjoner 

knyttet til påsken 

 

Månedens regle: 

Lille Trille lå på 

hylle, lille Trille 

ramlet ned. 

Ingen mann i dette 

land, lille Trille 

redde kan. 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

APRIL 2017 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

14 3 

 

4 5 6 7 8 9 

15 10 

 

11 12 

BARNEHAGEN 

STENGT! 

13 

SKJÆRTORSDAG 

Bhg. stengt. 

14 

LANGFREDAG 

Bhg. stengt. 

15 16 

16 17 

2. PÅSKEDAG 

Bhg. stengt. 

18 19 20 21 Svarfrist 

sommerferie. 

22 23 

17 24 

 

25 26 27 28 29 30 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MAI 2017                  

Fagområde:  IKT 

                        Etikk – religion - filosofi   

                                       

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                               

 

 

 

Fokus i mai: 

 En uke med fokus på 

brannvern, 

ambulansetjenesten og 

politi; grunnleggende 

førstehjelp med Henry 

(opplegg utarbeidet av Røde 

Kors), nødnummer, 

brannvern med brannøvelse, 

besøk av ambulanse og politi, 

besøk på brannstasjonen 

 17 mai – forberedelser 

 Bruke I-Pad sammen med 

barna; i ulike 

aktiviteter/situasjoner – lage 

film 

 Sommerfest/basar 

Månedens sang:  

17 mai – sang  

(mel.: Mot i brystet) 

(Tekst: se bakerst i årsplanen) 

Månedens regle: 

Hysj, kan du høre gresset gro? 

Hysj, kan du høre en meitemark 

som lo? 

Hysj, kan du høre en maur gå 

forbi? 

Da skal du være helt stille og si: 

hei alle insekter, alle små dyr, 

dere som kryper, kravler og kryr, 

jeg er et menneske og jeg er snill, 

vær i min hage så lenge du vil. 

Hysj, vi må være stille nå, 

ingen må skremme de mange 

tusen små, 

og når det kommer en bille forbi, 

da skal du vinke med hånden å si: 

Hei, alle insekter, alle små dyr, 

dere som kryper, kravler og kryr, 

jeg er et menneske og jeg er snill, 

vær i min hage så lenge du vil. 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MAI 2017   

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

18 1  

BHG. STENGT. 

2  

Fokus på 

brannvern, 

førstehjelp og 

politi (hele uka) 

3 4 5 6 7 

19 8 

 

9 10 11 12 13 14 

20 15 16 

Johannes 6 år 

17 

NORGES 

NASJONALDAG!  

18 19 20 21 

21 22 

 

 

23 

         Peder  

         5 år 

24 25    KRISTI 

        HIMMELFARTSDAG 

        Bhg. stengt. 

26 27 28 

22 29 

 

 

30 

SOMMERFEST

& BASAR 

31     



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

JUNI 2017  

Fagområde:  Natur – miljø- teknikk 

                    Kropp – bevegelse - helse                                         
                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

JULI: 

 Det blir utdelt egne skjemaer 

der dere fører opp når barna 

skal ha ferie. 

 I juli slås avdelingene 

sammen på grunn av 

ferieavvikling. I en eller flere 

uker kan det skje at vi slår 

oss sammen med Hempa 

barnehage. 

 Vi koser oss med lek og 

sommeraktiviteter ute. 

 De kommunale barnehagene 

stenger to uker i juli. 

Fokus i juni: 

Sommeraktiviteter inne 

og ute 

Turer 

 

Månedens sang: 

* Ida`s sommervise 

* Familie på fem 

(Tekst: se bakerst i 

årsplanen) 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

JUNI 2017             

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

22    1 2 3 4 

23 5 

2. PINSEDAG 

Bhg. stengt. 

6 7 8 9 10 11 

24 12 13 

 

14 15 16 17 18 

25 19 

Emre 2 år 

20 

 

21 22 23 24 25 

26 26 27 

 

28 29 30   

   

JULI:       23.07 Oliver 5  år       27.07 Joakim 4 år                                                                                                                                 

 

Før dere tar ferie, 

ønsker vi at dere 

rydder barnas 

hyller og tar med 

alt tøy hjem  



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

PLAN FOR VURDERING OG DOKUMENTASJON I VESLEPARKEN BARNEHAGE 

HVA DOKUMENTASJON ANSVARLIG HVORFOR 

VURDERES 

HVEM 

VURDRERER 

VURDERING NÅR 

ÅRSPLAN 

Innhold og 

gjennomføring 

Årsplan- evalueres 2 g. i 

året 

Ledelsen og 

ped.ledere 

Foreldre 

Alle 

Vurdere om 

planen fungerer 

som et 

arbeidsredskap. 

Kvalitetssikre 

innhold og 

gjennomføring 

Hele 

personalgruppa 

Avdelingsmøte 

Ledermøte  

½ årsevaluering 

Januar og på 

slutten av 

barnehageåret 

Juni/juli 

PERSONALARBEID 

Voksenrollen 

Personalets holdninger 

og verdier 

 

Brukerundersøkelser 

Handlingsplan  

Personalmøter  

Ledelsen og 

ped.ledere 

Kvalitetssikring Ledelsen, 

ped.ledere 

Veil. samtaler 

Medarb.samtaler 

Daglige obs. 

Avd.møter 

Planl.dager 

Daglig 

kontinuerlig 

SATSNINGSOMRÅDER Årsplan 

Månedsplan 

Skriftlig evaluering 

Ped.ledere Bevisstgjøring 

Kvalitetssikring 

Vurdere grad av 

måloppnåelse 

Hele 

personalgruppa 

Avd.møter 

Ledermøter 

½ årsevaluering 

Januar og på 

slutten av 

barnehageåret 

Juni/juli 

DET DAGLIGE 

ARBEIDET PÅ AVD. 

Månedsplan 

Observasjoner av barn 

og voksne 

 Ledelsen, 

Ped.ledere 

Bevisstgjøring 

Kvalitetssikring 

Vurdere grad av 

måloppnåelse 

 

Avdelingsvis, 

alle på 

avdelingen 

Planl.dager 

Daglige obs. 

Avd.møter 

Mnd. Evaluering 

½ årsevaluering 

Utstilling-bilder 

Daglig 

Månedlig 

Avd.møter 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TUSENBEN                                                                                        HODE,SKULDER,KNE OG TÅ 

Tusenben gikk ut i sølevær,                                                                                                   Hode, skulder, kne og tå – kne og tå 

og ble våt på alle sine tær.                                                                                                     Hode, skulder, kne og tå – kne og tå. 

Han fikk snue etter han kom hjem,                                                                                        Øyne, ører, kinn å klappe på. 

lå i feber førti komma fem.                                                                                                     Hode, skulder, kne og tå – kne og tå. 

 

Så kom doktor Svinepigg-i pigg, 

han ble sint og gryntet:» bare ligg!» 

Hvordan kan du finne på å gå                                                                                                      

uten støvler og kalosjer på. 

 

«Kjære doktor, det må du forstå,  

at skal jeg ta tusen støvler på,  

ville jeg antagelig bli klar                                             

til å gå på tur i januar». 

 

«Ja, ja, ja», sa Svinepigg-i pigg, 

«hold deg varm og vær så snill og ligg.» 

Doktor pinnsvin tenkte og forsto, 

det er lett for den som går på to. 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

GRØNNSAKSPISESANG                                                                           ROMANO RAKLO 

Den som spiser pølsemat og kjøttmat hele dagen,                                                                            Å ninna vil jag gia en tikno munter sang. 

han blir så doven og så lat og veldig tykk i magen.                                                                            Det handlar om de tavringar som 

                                                                                                                                                            pallan drommen jar. 

Men, den som spiser gulerøtter, knekkebrød og peppernøtter,                                                         Og noen avar tradranes med vårdi og med grei 

tyttebær og bjørnebær og kålrot og persille.                                                                                      Og noen bruklar piroane over dal og hei. 

Han blir sånn passe mett i magen, glad og lystig hele dagen                                                           Ref: 

og så lett i bena at han ikke kan stå stille.                                                                                         Hei romano raklo, kammar romano tjei. 

                                                                                                                                                           Hei romano raklo, bæsjar stadia på snei. 

Den som vil ha bare kjøtt og spiser sine venner,                                                                               Hei, romano raklo, kammar romano tjei. 

Han blir så doven og så trøtt og får så stygge tenner.                                                                       Hei, romano raklo, bæsjar stadia på snei. 

 

Men, den som spiser gulerøtter, knekkebrød og peppernøtter,  

tyttebær og bjørnebær og kålrot og persille. 

Han blir så grei mot dem han kjenner og får mange gode venner, 

og får like fine tenner som en krokodille. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TENN LYS 

Tenn lys!                                                                                                     Tenn lys! 

Et lys skal brenne for denne lille jord                                                          Nå stråler alle de fire lys for ham, 

Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.                                            som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam. 

Må alle dele håpet så gode ting kan skje.                                                  Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så. 

Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.                                        Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå. 

 

Tenn lys! 

To lys skal skinne for kjærlighet og tro. 

For dem som viser omsorg og alltid bygge bro. 

Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.                                                                            

Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem. 

 

Tenn lys! 

Tre lys skal flamme for alle som må sloss. 

For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss. 

Må ingen miste motet før alle folk er ett. 

Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett. 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SNØGUBBER                                                                     BÆ, BÆ. LELLE LAM 

Vi er små snøgubber, bomfallera,                                                                      Bæ, bæ, lille lam. Har du noe ull? 

snøgubber, snøgubber, bomfallerea!                                                                 Ja, ja, kjære barn jeg har kroppen full. 

Vi har det best når vi fryser og fryser.                                                                Søndagsklær til far og søndagsklær til mor. 

Rett som det er kan det hende vi nyser.                                                            Og to par strømper til bittelille bror. 

 

Atsjooo!!                                                                                                             BAE BAE LAAPETJE  (sørsamisk) 

                                                                                                                           Bae, bae, laampetje. Dov naan ålletje? 

Vi er små snøgubber, bomfallera,                                                                      Jaavoe, maanetje. Mov krehpie dieves.                      

snøgubber, snøgubber, bomfallera.                                                                   Aejlegs-gaarvoeh tjædtjan 

Vi har det verst når vi smelter og smelter.                                                          Jih göökth paarrh guapah onne viellese. 

Rett som det er kan det hende vi velter.                                                  

 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

EN LITEN KYLLING                                                        17 MAI - SANG   (mel: Mot i brystet)                                                                                          

En liten kylling i egget lå,                                                                                Tenk at nå er dagen her som jeg har lengtet etter. 

den banket og banket og banket på.                                                              Jeg skal gå i toget, og jeg er så glad. 

Her er det trangt, jeg vil ut å gå,                                                                     Du kan tro jeg skal nok synge ut av alle krefter, 

pep den og ynket seg der den lå.                                                                   svinge flagget mitt og rope høyt hurra! 

Hakk, hakke, hakk                                                                                          Ser du flagget mitt; rødt og blått og hvitt!                                                            

Egget det sprakk!                                                                                            Det skal vaie fritt og vise seg, 

Og et lite hode ut av det stakk.                                                                        friskt og vakkert er det, som vårt kjære gamle Norge. 

                                                                                                                        Ja, det landet er vi glad i, du og jeg! 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

FAMILIE PÅ FEM                                                                            IDA`S SOMMERVISE 

Det var en familie på fem, som skulle ut å finne seg et hjem.                                             Du skal ikke tro det blir sommer, hvis ingen kan sette litt fart, 

Og det var pinnsvinfar, og det var pinnsvinmor og det var Pi og Plott og Pelle.                  på sommer`n og gjøre den sommerlig, for da kommer blomstene snart.            

Til mat så hadde de en mark, og to snegler og en kakkerlakk (væ – væ)                           Jeg gjør sånn at blomstene blomstrer, jeg gjør sånn at enga blir grønn. 

Og det var pinnsvinfar og det var pinnsvinmor og det var Pi og Plott og Pelle.                   Og nå; nå har sommeren kommet, for nå har jeg tatt bort all snø`n. 

 

 

 

 

 


