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Samvær i undring og glede 

Barn og voksne leker og lærer! 

 

 

                                                                                       

 

 

 



 

 

Virksomhetsplan for 

 

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

Barnehagelærer

2 Barneveiledere

Eventyrhuset

Pedagogisk Leder

2 Barneveiledere

Hempa

Gamlestua

Pedagogisk Leder

2 Barneveiledere

Rosestua

Pedagogisk Leder

2 Barneveiledere Barnehagelærer

Blåstua

Pedagogisk Leder

2 Barneveiledere

Ass.Leder

Sissel Bakaas

Merkantil

Hege B Martinsen



 
Antall årsverk: Hempa :           5 årsverk Barnehagelærere 
                                      6 årsverk barneveiledere , 2 med fagbrev 

                                          

Antall årsverk Vesleparken:       4 årsverk Barnehagelærere 

                                      4 årsverk barneveiledere 2 med fagbrev. 

 

 I tillegg har enheten:            0,5 årsverk støttepedagog  

                                      Merkantil :0,42% årsverk 

                                      0,6 årsverk ekstra ressurs/barneveileder 

 

Totalt i enheten:                   20,52 årsverk. 

  

Tlf Hempa Barnehage :  46 83 14 22, Gamlestua 97 03 28 41, Blåstua 97 03 28 41, Rosestua 97 04 79 42 

Vesleparken Barnehage:  46 84 14 77 Eventyrhuset 41 58 13 43 ,Bjørnehiet 97 10 94 53  

Barnehage leder:         94 87 81 18 

Ass.Barnehageleder:     46 84 39 22 

 

 

 

 



    

 

 

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 fagområdende, 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 og vurderingen av barnehagens virksomhet. 

 

 

 



Fagområdene våre: 

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

vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og 

turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan 

kommunikasjon knyttet til fagområdene. 

 
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 leik.  

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 mat 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. 

Å være ute i all slags vær gir kroppen gode vaner. Her er det helt avgjørende med gode uteklær både for barn og voksne. 

Vi har fokus på sunt kosthold i barnehagen. Innsikt i matens opprinnelse, produksjon og veien fra mat til måltid. 

 

 



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. Vi skal bidra til at kulturelt mangfold 

blir en berikelse for hele barnegruppen 

 

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! En årlig tradisjon i barnehagen er Sirkus i Juni, her er alle voksne og barna i barnehagen med. 

 

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 teknologi. 
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 også en ny flott gapahuk. 

 

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

Barna skal oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener og fysiske lover. 

 



 

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 og tradisjoner i den kristne og humanistiske arv . 

Grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og menneskeverd og retten til å være forskjellige, tilgivelse og respekt for liv 

,likeverd ,nestekjærlighet er grunnleggende verdier våre barn skal oppleve i det daglige livet i barnehagen .Dette er sentrale 

samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. 

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

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

 

 

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  2017  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 hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også 

medienes betydning for barnas hverdag. Barna skal også få kjennskap til nasjonale minoriteter. 

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, sammenligne. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, 

argumentere og søke løsninger.. 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 også 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 målsetningene ble revidert våren 2017 . Vi har hatt  utviklingsarbeid i 

Engelsk  sammen med Angela Fisher som ble avsluttet våren 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN: 

 

Hempa Barnehages trafikksikkerhetsplan er i tråd med Ringsaker Kommunes trafikksikkerhetsplan. 

Denne planen følger Trygg Trafikk sitt opplegg og anbefalinger. Dere får utdelt egen Trafikkplan for 

barnehagen. Barnehagen er medlem i Barnas Trafikklubb. 

 

 

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: 3-6år, Blåstua:2-6 år, Rosestua: 0-3 år(utvidet småbarnsavdeling), dette kan endre 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 så den 

benyttes hver uke.  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 fra er 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/grønnsak 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, barnehagelærere, støttepedagog, 

barneveiledere med fagbrev og uten fagbrev og merkantilt personalet.  I tillegg søkes det hvert år om ekstra bemanning i 

forhold til  barn med spesielle behov for tilrettelegging. 

Pedagogisk leder på hver avdeling er utdannet barnehagelærer 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 annenhvert 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 
 



                                                                                                     

Til foreldre og personalet ved Hempa barnehage 

Velkommen til et nytt barnehageår! 

Denne planen handler om aktiviteter og arbeidsmetoder for inneværende år.  

Det er en aktivitetsplan som skal være et konkret hjelpemiddel for personalet i arbeidet med barna, slik at det blir framdrift og planmessig arbeid mot felles 

mål. 

For foreldre vil den gi god oversikt over de enkelte satsningsområder, og når de ulike aktiviteter finne sted.   

I tillegg vil foreldre få daglig og ukentlig informasjon om hendelser, ikke minst om hvordan ditt barn har hatt det gjennom dagen. 

Barnehagen vår legger stor vekt på relasjoner mellom mennesker, og vi ønsker at barn og voksne skal bli glad i barnehagen og glad i hverandre. Ved å ta 

vare på øyeblikkene og gi barna tid til å undre seg over de små hendelser gjennom dagen, ønsker vi å bygge på barnets egenart. Gode rutiner skal skape 

trygghet og oversikt.  Vi ønsker å følge naturens rytme og la skogen være en av våre viktigste inspirasjonskilder! 

Det er klar sammenheng mellom vårt mål, pedagogisk grunnsyn, innhold og regler i barnehagen. For at barna skal være trygge , nysgjerrige og kreative, må 

bhg gi rom for spontanitet og forandring.  

 Anerkjennende voksne : De voksne i bhg. skal ta barnas perspektiv og møte dem med godvilje. De voksne gir barna oppmerksomhet på det barna er 

opptatt av her og nå. De voksne er medspillere , tar i mot det barna kommer med og forvalter det slik vi mener er til barnas beste. 

 



Lek-Voksenrollen : 

 Å leke er det barna gjør mest i løpet av dagen. Det inngår i det meste av det de gjør. Vår oppgave som voksne blir å ta leken på alvor, og legge forholdene til 

rette for barna . Dette året skal vi også  sette ekstra fokus på leken og de voksnes rolle.  Vi ønsker å fremme leken og barnas lekekompetanse/sosiale 

kompetanse. Dette henger lett  sammen i hverdagen i barnehagen .Da trenger barna voksne som er aktive deltakere og gode støttespiller 

Vi ønsker  å gi rom for både organisert og uorganisert(fri) lek. I den organiserte leken får barna lære nye 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. Derfor er det avgjørende at vi voksne er bevisste på vår rolle i leken og samspillet med barna og mellom barna. 

Det handler om å ha et positivt menneskesyn : - ethvert menneske har noe å bidra med.    – menneske former  av sin historie   . Barna skal være med å 

forme sin tilværelse. – Det handler om å se muligheter. - Samhandlingen er fylt med varme og humor.       

I denne barnehagen settes det spørsmålstegn ved gitte normer ,regler og verdier. Det blir plass til barns tanker og reaksjoner og utprøving. Barna kan lære å 

se  sammenhenger , finne nye løsninger , tenke og handle kritisk , løse konflikter , vise solidaritet og omtanke for andre. Med å handle kritisk mener vi at 

barna bør lære at det ikke er viktig at alle er enige , men at det er spennende med det som er nytt og annerledes. 

 De siste åra har vi jobbet spesielt med språk, matematikk, kommunikasjon, skrivedans og engelsk.  Dette vil vi, i året som kommer, videreutvikle. Dette 

barnehageåret vil også   uteleken  ha spesielt fokus . Høsten 2016 startet barnehagen opp med «Grønne tanker-glade barn», dette er et psykopedagogisk 

materiell. Stimulerer barn tanke – og følelsesbevissthet. En metode for å hjelpe barn til å utvikle gode holdninger til seg selv og andre.  

Den nasjonale rammeplanen for barnehagene legger vekt på barns medvirkning.  Barns tanker og meninger skal kunne påvirke våre prioriteringer.  Vi 

merker barns tilfredshet når deres ideer blir verdsatt og realisert. Samtidig ser vi at respekten og toleransen for andre også øker. Den voksne skal imidlertid 

alltid ha ansvaret for valgene som tas. 

Det er utarbeidet rutiner for overgang 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 skjema «Hei, dette er meg!» Dette skjemaet fyller pedagogisk leder ut sammen med barna.I mai/juni er det 

«Bli–kjent-dag» hvor barn og foresatte blir invitert sammen til skolen. 

 
 
 



 
 

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. 

 

 

                                                                                                                                                                                  



                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                

Brukerundersøkelse 

Enheten hadde brukerundersøkelse våren  2016 , dere foreldre er gjennomgående  fornøyd  med barnehagen vår. 

Foreldres muligheter for å påvirke barnehagens innhold skal alltid være tilstede, 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. Viktig med god kommunikasjon og ærlige tilbakemeldinger.  

Foreldrekontakter blir valgt på første foreldremøte i september 

 

Planleggingsdager 2017/2018 

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

Vi prøver å fordele disse dagene på ulike ukedager slik at ikke enkelte familier belastes mer enn andre. 

Tirsdag  15/8, Onsdag  16 /8 2017, og Fredag 26.01  2018   de andre dagene får dere vite i god tid. 

 



Dagene benyttes på ulike måter for å utvikle et 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. 

 Leken ,fokus på uteleken 

 Tilknytning 

 IKT, digitale verktøy 

 Grønne tanker –glade barn 

 Anerkjennende kommunikasjon, barnesamtaler. 

 Motivasjon og arbeidsglede 

 Styrke arbeidet med filosofi, religion, holdninger og verdier 

 Veiledning satt i system 
 

Mål for voksenrollen i lek: 
 

 Være deltagene i barnas lek, men også holde avstand slik at barna kan leke for seg selv og sammen. Være oppmerksom til stede for å observere. 

 Være tilgjengelig for barna 

 Være forbilder for barna. 

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

 Legge til rette for lek i smågrupper slik at barna får gode opplevelser , utvikler  ulike  ferdigheter, får ro til å utdype bekjentskaper seg i mellom. 

 Språk : 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 ute og inne til det beste for barna. 

 Veilede barna til å inkludere andre i lek 
 

Kvalitet i barnehagen handler om et kompetent personale ! 
Vi ser fram til et år med lek, sang, dans ,undring, skogsturer og mer  

 
Hempa barnehage ,august 2017        
                             
 
  Gry Gulliksen Kleiven.Barnehageleder 



 
 
 

 

 

 

  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVA DERE FORELDRE KAN FORVENTE 

AV OSS …. 

 Barnehagen arbeider i tråd med 
gjeldende lover/forskrifter 

 Besøksdag i juni for nye barn. Dere får 
møte oss som jobber her og se 
hvordan vi har det. 

 Eget foreldremøte med nye foreldre i 
Mai/juni ved behov. 

 Vi setter dere som brukere i sentrum, 
og imøtekommer deres behov så langt 
det lar seg gjøre. 

 Vi gir barna deres en trygg og god 
hverdag med mange små og store 
opplevelser. 

 Vi jobber aktivt for å fremme gode 
relasjoner mellom barn-voksne og 
barn-barn. 

  Informasjon om dagen og 
dokumentasjon av arbeidet vårt, 
gjennom fortellinger  og bilder. 

 Variert innhold i dagen med plass til 
lek inne og ute. 

 Eget opplegg for de eldste barna på 
tvers av avdelingene; tilrettelagt 
akkurat for denne gruppens behov. 

 En personalgruppe som kontinuerlig 
evaluerer og vurderer arbeidet vi gjør, 
og korrigerer der det trengs. 

 Et godt foreldresamarbeid som er 
preget av åpenhet og respekt for 
hverandre. 

  Tilbakemeldinger om ditt barn i 
formelle og uformelle samtaler. 

 Mye engasjement, glede og humor i 
hverdagen. 

 

 

HVA FORVENTER VI AV DEG/DERE ... 

 At dere deltar aktivt i samarbeidet med 
barnehagen ( samtaler, møter, 
arrangementer) 

 At dere informerer oss om 
ting/hendelser som kan ha betydning 
for, eller innvirkning på barnets hverdag. 

 At dere overholder barnehagens 
åpningstid. 

 At dere kommer ”helt inn” ved bringing 
og henting. 

 At dere gir beskjed hvis andre skal hente 
barnet. 

 At dere rydder plassen/sjekker skiftetøy 
og sender med klær tilpasset 
årstiden/været 

 At dere ringer/ sms, dersom barnet er 
sykt/skal ha fri. 

 At dere leverer svarlapper innen avtalt 
tid. 

 At dere navner barnas saker : klær, 
matbokser m.m. 

 At dere gir beskjed om endringer i 
telefonnummer så raskt som mulig. 

 At dere sier i fra til oss hvis det er noe 
dere ikke er fornøyd med/er fornøyd 
med. 

 At dere tar med skitten tøy hjem til vask. 
 
 

 

 



Hva kjennetegner vårt arbeid på småbarnsavdelingen/de minste barna: 

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                              

Alle barna kan jobbe med alle temaene-tilrettelagt for utviklingsnivået de er på. 

De yngste barna trenger mye av dagen til å få dekket sine primære behov, som omsorg, 

mat, stell og hvile. Her og gjennom sine hverdagsrutiner, samlinger og lek lærer barna 

hele tiden nye ting- og de voksne fletter inn temaet der det passer. Gjennom f.eks å telle 

noen tær og ta en liten regle ”på magen”…legger vi et tidlig fundament for 

mattekunnskaper. En aktiv voksen rolle, er med på og vekke barnas nysgjerrighet og 

tenne deres interesse for og søke, undersøke og prøve. De voksne vil møte barna på 

deres egne premisser, oppmuntre og veilede de inn i grenseland der de kan lære noe 

nytt. De voksne skal bruke humor og se, veilede og leke sammen med barna. 

 



Året rundt i barnehagen vår : 

 

SPRÅK – Et satsningsområde i Hempa Barnehage 

 

                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

  

 

 

 

  

Generell språkutvikling; 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. 

DERSOM SPRÅK SKAL LÆRES, MÅ DET 

BRUKES OG DE VOKSNE MÅ LYTTE!! 

 

 

HVA kan barna 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  



SPRÅK    

 

 Målet at  barna  skal være sammen i alle ulike aktiviteter og lek  på tvers av språk og kultur.  En del av vårt arbeid med språk, foregår i språkgrupper. 

  

   

 

                 

 

 

  

 

                        

 

 

 

 

MÅL: 

 Det skal være naturlig for norske og 

minoritetsspråklige barn å være 

sammen i språkgrupper 

 Barna skal ha gode, positive 

opplevelser på tvers av språk og 

kultur 

 Bidra til å utvikle og berike 

begrepsforståelsen 

 Bidra til å inkludere, involvere og 

integrere 

 Bidra til å fremme nyanser i språket 

 Styrke evnen til å kommunisere 

 Styrke språkkompetansen hos alle 

barna 

HVORDAN: 

               Barna får jobbe i en liten gruppe      

                sammen med en nær voksen 

                Sammen skaper vi nysgjerrighet   

                om språk – skaper status 

               Lære språk gjennom motivasjon,    

               identifikasjon og erfaring med  

               andre 

               STIKKORD; glede, trygghet,  

                oppmuntring, respons &  

                anerkjennelse 



Barnehagen har barn og foreldre fra flere ulike land-kulturer 

 

                                                                                         l                                                                       

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 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. 



            

 

Morgenen i barnehagen 

Ved levering av barnet i barnehagen, blir dere tatt i mot i 

garderoben eller inne på avdelingen. De voksne er 

oppmerksomme på at dere kommer og vil hilse på dere. 

Vi ønsker at dere følger barnet inn, slik at dere og vi har 

mulighet til å gi ev. beskjeder. Er det noen som har behov 

for litt ekstra støtte i garderoben, vil personalet være 

oppmerksomme på dette.   Fra kl 06.45--08 er vi felles på 

peisestua, frokost kl 8-9  på avdelingene, ved behov, 

frokost på peisestua før kl 08 

KLÆR 

Ta med tøfler eller sko/sandaler  til innebruk. I garderoben har 

dere en kurv til ekstra skift fra innerst til ytterst. Regntøy og 

utedresser kan henge igjen i barnehagen, men tas med hjem 

for vask når de er møkkete. Utedressene bør være romslige 

nok til å ha varme klær under. 

 

Henting 

Ved henting  skal  barna oppfordres til og rydde opp  3 leker hver.. Da 

lærer de å rydde opp etter seg, og de siste barna slipper å ta alt. 

Det er viktig at dere sier i fra at barnet hentes, slik at vi til en hver tid 

har oversikt over hvilke barn som er i barnehagen. Barnet må vente 

på den som henter, og gå ut porten sammen med en voksen. 

Sikkerheten for barna er viktig, og det er mye trafikk på veien utenfor. 



ANTALL, ROM OG FORM & ENGELSK 

Vi  jobber med antall, rom og form & engelsk. Dette er en del av hverdagen. 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.  

Antall ,Rom og 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,  peketelle til 5 ,alle, ingen, noen, mange få. ) 

 Mål og Vekt ( Liter , Kg, M, tung-lett , tykk-tynn , full-tom )                                         

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, først-mellom-sist) 

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, lik-ulik ,lang-kort, høy-lav, stor-liten ,mye-lite, størst-minst, bred-smal ) 

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

 

 



Felles kommunale målsettinger for arbeid med 

ENGELSK i barnehagen - fraseplan 
 

Revidert juni 2017 

 

Forutsetninger for å nå målene er at ansatte: 

 er undrende, interesserte og aktive sammen med barna 

 oppmuntrer barna til å leke med språket 

 gir barna en opplevelse av språket 

 gjør språket tilgjengelig for barna  

 tilegner seg kompetanse innen området 

 

 

Mål Forslag til fraser (phrases) Forslag til begreper 
 

Transparente ord står i rødt. Dette er ord 

som ligner i skrift og/eller tale, f.eks. sofa – 

sofa, cup – kopp. 
 

Forslag til arbeidsmåter 

(idebank) 

Barnehagen skal 

bidra til at barna 

opplever det 

engelske språket 

som synlig og 

tilgjengelig i lek og 

hverdagsaktiviteter. 

 

 

Barnehagen bidrar 

til at barna får 

kjennskap til 

Generelle fraser 

(Can you) send me the…, please? 

(Can you) give me…, please? 

(Can you) find your…, please? 

Can I have a…, please? 

Would you like some/a/an/the...? 

What would you like to do? 

Wash your hands please. 

How do you do? 

 

Good morning! 

Hello! 

Please 

Hilse/høflighetsfraser – Greetings  

hello, goodbye, good morning, please, 

thank you, yes, no 

 

Tall fra 1 til 10 – Numbers  

 

Farger – Colours  

red, green, blue, yellow, orange, pink 

 

Verb – Activities  

sing, play, go for a walk, paint, draw, 

sleep, eat, drink 

 

Lek 

Bruk av ”Engelskpakken” og 

”Learning English with Teddy”  

 

Bruke hverdagssituasjonene - 

konkreter, bilder, turer, «scavenger 

hunt» (bilder av ting de kan krysse av 

når de har funnet) 

 

Leke at vi er i andre land 

«goodibag» («språkboks med 

konkreter oppi) 



engelske fraser 

innen ulike temaer. 

 

 

Barnehagen skal 

bidra til at barna blir 

kjent med engelske 

sanger, rim og 

regler. 
 

Barnehagen skal bidra til 

at det skapes motivasjon, 

interesse og engasjement 

hos barna som grunnlag 

for videre 

engelskopplæring i 

skolen. 

You are welcome 

Good-bye! 

See you tomorrow! 

Thank you! 

 

Lekerom – Playroom  

Can you show me the…, please? 

Have you got a…? 

Can you find the…, please? 

Give me the…, please. 

What colour is the…? 

 

 

Dukkekroken – Wendy Corner 

Would you like a…? 

Do you like…? 

Give me a/the…, please. 

Is the baby…? (sleeping, sick, warm, 

cold) 

Where are you going? 

Give the baby a/an/the/some… 

 

Badet – Toilet  

Would you like some help? 

Shall I help you? 

Do you need the toilet? 

Wash your hands (with soap), please. 

Do you need some paper? 

Close the door, please. 

Dry your hands, please. 

 

Preposisjoner – Prepositions  

on, in, under, behind, beside, in front 

of, over 

 

Ukedager – Days of the week  

Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday and 

Sunday, weekend 

 

Sted/møbler/utstyr – Places/equipment  

kitchen, cloakroom, outside, toilet, 

table, chair, sofa, bed, pushchair 

(trille), pram (barnevogn) 

 

Leker – Toys  

puzzle, cycle, doll, teddy bear, car, 

plane, ball, lego, paint, crayons, book 

 

Familie – Family  

mother, father, brother, sister, baby, 

girl, boy, grandmother, grandfather 
 

 

 

Kropp – Body  

head, eyes, ears, hair, fingers, mouth, 

nose, shoulders, knees, toes, arms, foot 
 

Følelser – Feelings  

happy, angry, frightened/scared, sad 

 

 

Benytte barnas interesser og 

hverdagsaktiviteter som utgangspunkt 

for lekbetont læring. 

 

Lage læringsmateriell sammen med 

barna – lotto, flashcards, masker, små 

bøker 

 

Henge opp engelske ord og bilder inne 

og ute i barnehagen 

 

Henge opp fraser inne og ute i 

barnehagen 

 

Samtaler 

- Snakke om å reise til andre land 

- Snakke om at vi er fra ulike land 

 

Sanger:  

Hokey Cokey 

Ba, ba black sheep  

Itsy, bitsy spider  

Head and shoulders  

Father Jacob  

Row, row, row your boat  

Old McDonald  

Happy birthday  

The Wheels on the Bus  

When you are happy and you know it  

Here we go round the mulberry bush 

Bruk sangheftet 

 



Kjøkken / måltid – Kitchen / 

Dining Area 

Do you like…? 

Are you thirsty? 

Are you hungry? 

Do you have a glass/cup? 

(Can you) give me the…, please? 

(Can you) find the…, please? 

Would you like…? 

Have you eaten an/a…? 

Here is your…? 

 

Garderoben - Cloakroom 

(Can you) find your …, please? 

(Can you) put on your …, please? 

Do you have a…? 

Where are your…? 

(Can you) take off your…, please? 

(Can you) put it in your place, 

please? 

 

Fellesrom – Main Room 

Look out of the window! 

What colour is the sofa/chair? 

Good morning everyone! 

Would you like to…? (sing a song, 

play, draw, paint, read a book) 

Can you find a/the…? (blue crayon, 

ball, doll, car) 

 

 

 

Måltid/mat – Meals/food   

knife, fork, plate, spoon, cup, glass, 

milk, bread, butter, water, cheese, 

fruit, apple, orange, banana, pear, 

grapes, juice 
 

 

 
 

 

 

 

 

Klær – Clothes  

shoes, socks, jacket, scarf, sandals, 

cap, hat, gloves/mittens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regler:  

I have ten little fingers  

Humpty Dumpty  

Two little hands  

Five little ducks  

10 green bottles 

 

Bøker: 

Five spring fairies 

Ten little ladybugs  

The wheels on the bus 

Buzz-buzz, busy bees 

Five little monkeys jumping on the bed 

The very Hungry Caterpillar 

 

Fairy tales:  

The Three Billy Goats Gruff 

The Gingerbread Man 

 

Digitale verktøy 

Aktuelle nettsted 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rCr2

t34vkIE           (ELF Learning) 

https://www.youtube.com/watch?v=Pra

N5ZoSjiY           (Super Simple Songs) 

https://www.youtube.com/watch?v=Hf6

oXuf7VbA       (Put on your shoes...) 

https://www.youtube.com/watch?v=rCr2t34vkIE
https://www.youtube.com/watch?v=rCr2t34vkIE
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY
https://www.youtube.com/watch?v=Hf6oXuf7VbA
https://www.youtube.com/watch?v=Hf6oXuf7VbA


Ute – Outside  

Would you like to play in the snow? 

Do you want to…? (climb the tree, 

sit on the grass, play) 

Have you eaten ice? 

Have you played in the boat? 

Where is the…? 

 

På tur / skogen – Going for a walk/ 

Forest  

Shall we go to the…? (river, 

woods/forest, playground, library) 

Which tree do you see? 

Put on your reflex, please. 

Hold the rope, please. 

Hold hands, please. 

What can you see? 

Can you find a …? 

What is this/that? 

Here is a …  

 

 

Årstider/vær – Seasons/weather 

summer, autumn, winter, spring, rain, 

sun, snow, wind 

 

Dyr – Animals  

horse, cat, pig, dog, mouse, bird, 

sheep, cow 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ul

sFONO-qZg  (Hokey Cokey) 

 

Nyttige nettressurser: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.

org/en  (spesielt å lytte til fortellinger) 

 

http://www.sparklebox.co.uk/literacy/

#.WT5Ke-vyiM8  

(flashcards og mye mer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ulsFONO-qZg
https://www.youtube.com/watch?v=ulsFONO-qZg
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
http://www.sparklebox.co.uk/literacy/#.WT5Ke-vyiM8
http://www.sparklebox.co.uk/literacy/#.WT5Ke-vyiM8


 

SKRIVEDANS 

En liten situasjonsbeskrivelse for å synliggjøre hva skrivedans innebærer: 

”Jippi….skrivedans!” 

Nå er det skrivedans! Den voksne kommer og tar meg i hånda og følger meg inn i skrivedansens verden sammen med de 

andre ”store” barna. Jeg blir tatt med til en verden hvor vulkanen, roboten, katten, treet og sølvvinger over havet blir 

virkelig i fantasien. 

Jeg danser meg gjennom fengende musikk, hvor kroppen min får være med å bevege seg til ulike rytmer.  Hvor en 

oppmerksom voksen veileder meg og gir meg det lille puffet jeg trenger for å utvikle meg. 

Etterpå øver jeg meg med blyanten og farger, og det er jammen de samme bevegelsene jeg øvde på under dansen! 

Og tenk, så kommer ballademusikken og det er massasjetid.  I dag vil jeg bare ligge å bli massert på ryggen av de gode, 

myke hendene til den voksne, jeg blir med å masserer vennene mine en annen gang.  

Etter massasje er det bokstavlek. 

 Guttene bukker og jentene neier: ”takk for i dag og takk for en hyggelig stund sammen”.”  Nå kan alle gå rolig tilbake 

til ”stua”, sier den voksne.   

 

 



 

Sirkus Akrobato – Hempa barnehage. 

Siden 1992 har Hempa Barnehage hatt sitt eget Sirkus Akrobato. Vi starter i begynnelsen av mai og øver hele mnd,  det legges  vekt på estetikk, samspill og 

mestringsglede ,så blir det sirkusforestilling i begynnelsen av juni. Her er det tryllekunstner , hester, linedansere, verdens sterkeste , løver, magiker, klovner , 

Hempa ormen osv.  Barnas innslag blir på det nivået vi alltid har hatt dvs.: mest leik og moro rundt enkle ”øvelser” men med flotte farger og rekvisitter som 

skaper glede og estetiske inntrykk.  

 

 

 

                                                            



 

August – Oppstart /bli kjent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

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 barnet 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. Vi streber etter å gjøre dagen så oversiktlig og forutsigbar som mulig. Barn som savner mor og far skal bli sett og hørt, 

selv om vi ikke kan ”trylle” foreldrene frem. De voksne deltar mye i lek/aktiviteter denne første tiden. På denne måten knyttes nye vennskap.  

Aktiviteter denne første tiden: 

Vi synger kjente barnesanger                                Vi bruker kjente eventyr.                                             Vi leker barneleker som samler barna. 
Vi lærer navnene til hverandre.                            Vi går på tur med små og store  grupper.                Vi maler og modellerer.  
Vi leker sammen. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

AUGUST / SEPTEMBER 2017  : Kropp-bevegelse-mat-helse/nærmiljø-samfunn                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

       

           

       

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                HØSTAKTIVITETER/LEK                                                    

 

                                                       

                                                  

 

ANTALL, ROM OG FORM : 

Sortering /størrelse 

Mål :  

  Bli kjent med –tilegne seg  anvendbare 

matematiske begreper 

 Erfare ulike størrelser 

 Bli kjent med sortering 

ENGELSK : 

Kroppen /Meg selv 

 

Tema : Meg selv /Familien 

Mål : 

 Bli kjent med seg selv og sin identitet 

 Bli kjent med og skape forståelse for at vi er og 

ser forskjellige ut. 

AKTIVITETER: 

- Lekegrupper på tvers av stuene. 

- Bruk av nærmiljøet til tur /oppdagelser. 

- Bruk av digitalt kamera som dokumentasjon. 

- Oppstart Grønne tanker-glade barn 

- Start av Årshjul –Barnas Trafikklubb 

 

Mål:-  Knytte vennskapsbånd , stimulere leken 

-  Bli kjent med naturen om høsten, bli glad i 

skogen vår. 

- Stimulere motorisk utvikling /fysisk aktivitet 

- Bli kjent med barnehagens nærmiljø 

- Bli kjent med IKT-hjelpemiddel-dokumentere. 

 



ATIVITETER: 

- Opplevelsesturer i skogen 

- lek og samvær ute og inne 

 

                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                    

                                                                                      

                                                                                                      

            

 

HUSK: 

 

                                                                                      

 

Mål : 

 - Bli kjent med familien og andres 

familier. 

- Bli kjent med familiebegreper. 

Antall, rom og form : Sortering 

/Størrelse 

Engelsk : Familien/klær 

 

MERK KLÆR OG 

SKO MED NAVN   

                              

HUSK: 

ALL SLAGS VÆR ER 

UTEVÆR. 

Barna trenger regntøy og 

skifteklær. 



August 2017     

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

31  

 
 

 

1 2 3 4 5 
 

6 

Martine 3 
år 

32 7 
 

 
 

8 
 
 

9 
 

10 

 
 

11 
 
 

12 

 
13 

33 14 
 

 
 

 

15 
 Planleggingsdag 
Bhg stengt 
 

16 
Planleggingsdag 
Bhg stengt 
 

17 
  
 

  
 

18  

Eldor 5 år 

19 20 

34 21 
 
 

 

22 
 

23 

  
 

24 
 

Cecilie 5  år 

25 26 

  
27 

Synne      
4 år 

35 
 

28 

Markus 5 år 
 
 
 

29 
 

30 31 

 
 
 

 
 

 

                                 

 



SEPTEMBER 2017    

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

    35     1 
Imre2år 

2 
Isabella 3 
år 
Iris Eva 2 
år 

3 

36 4 

 
5 
 

6 

 
7 8 9 

 
10 

37 11 
 
 

 
 

12 
 
 

13 
 

14 15 
 
 

16 17 

 

38 18 
 
 

 

19 
 

20 

Stian Matheo 2 år 

21 22 
 

 

23 
 

 

24 
 

39 25 
 
 
 

 

26 

 
27 28 

 
 

29 30  

 
 

       

OKTOBER 2013 

OKTOBER / NOVEMBER 2015 

SKRIVEDANS 

En skriveforbredende aktivitet for de eldste i barnehagen. Mål: Utvikle språket, skape indre bilder. 

stimulere fantasien, øke de motoriske forutsetningene for å kunne skrive og tegne i skolen. 

9  ulike temaer : September til  November og Februar til April 

Førskolegruppe  starter opp samme uka som skrivedans. 

 

 



OKTOBER/NOVEMBER/DESEMBER  2017                                                                                                 

 Tema: Kunst- kultur-kreativitet og 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. Vi skal bruke barnesamtaler . 

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. 

Mål: - Øke barnas evne til å se etter  tegn-kjenne igjen og sette ord 

på følelser, vise omsorg for hverandre. 

- Ha det gøy sammen, dele opplevelser, vente på tur, hjelpe 

hverandre, lytte, ta hensyn , vennskap på tvers av 

avdelingene. 

- Bilder brukes for å synliggjøre vennskap. 

Antall rom og form : Geometriske former 

Engelsk :Følelser , Årstider/vær        

Aktiviteter :   -Samtaler om hva vennskap er, det å ha venner, og 

hva kan vi gjøre sammen. – lese bøker m/tema vennskap, Bruk av 

digitalt verktøy- ta bilder, sangleker ,  formingsaktiviteter  alene og i 

fellesskap. Stimulere barnets skaperevne. Gjøre barna kjent 

med ulike matematiske  former. 

 Internasjonal uke 

 

 

 

 



OKTOBER 2017  

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

39       1 

40 
  

2 
 
 
 

3 
 

4 5 
 

6 7 8 

41 9 
 
 
 

10 
 

11 
Merida 4 år 
Leah LB 2år 

12 
 

13 14 15 
 

42 16 
Emine 4 år 
 
 

17 18 
 

19 
  

20 21 

 
22 
 

43 23 

 
 

 
 

24 
 

FN DAGEN 

25 
  
 

 

26 
 
Høstsuppe 

27 
 

28 
 

29 

44 30 
 

 
 
 

31  

 
 

   
 
 

 

                                                                                                                                                         

           

                                                                                                                                                                   

Foreldresamtaler  i løpet av 

oktober/nov. 

HØSTFERIE 

Skolenes høstferie er i uke 41 (9-13). Vi har 

åpent, men det er fint om dere gir beskjed 

hvis barnet skal ha fri/ferie  en eller flere 

dager Se liste som henger på døra på 

hver avdeling. 



NOVEMBER  2017 

 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

44  
 

 

  
 
 

1 2 3 

 
4 5 

45 6 
 
 
 

7 8 9 10 11 12 

46 13 
 
 
 

14 15 16 17 
 

 

18 19  

 

47 20 
 
 
 

21 22 23 
 
 

24 

 
25 

 
26  
 

48 
 

27 
 

28 29 30 
Aksel W 4 år 

.   

 

 

 

 



DESEMBER 2017- Etikk-religion- filosofi 

Tema:  Jul og juleforberedelser 

Mål:  

  Forberede barna til jul og skape estetiske opplevelser. 

 Barna skal bli kjent med de norske  juletradisjonene.  

 Førjulstemning i skogen. Oppleve skogens ro.                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

DESEMBER 2016   

DESEMBER 2017 

AKTIVITETER I DESEMBER: 

-Fortelle julebudskapet 

- Synge julesanger 

-Lage julegaver 

- Pynte barnehagen 

- Bake 

- Lucia markering 

- Lese julefortellinger. 

- Tur i skogen 

- 5 åringene går til kirken på gudstjeneste. 

Viktige stikkord; forventning – ro – tid – 

gode opplevelser for små og store  

Engelsk: Måltid/Mat 

Sanger :   

- Julekveldsvisa 

- På låven sitter nissen 

- Luciasangen 

- Musevisa 

- Jingle Bell 

Eventyr :  

- Juleevangeliet 

- Snekker Andersen 

- Bygda som glemte at det var jul 

- Teskjekjerringa på julehandel 

Markeringer : 

- Lucia 

- Nissefest 



DESEMBER  2017 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

    48     1 2 3 

49 4 5 

Ansgar  4 år                      

Eline 4 år 

6 7 8  FRIST for 

innlevering  

juleuka 

9    10 

50 

 

11 12 

 

13 

Lucia markering 

14 15    

«nissefest» 

16 17 

51 

 

18 19 

 

20 

 

21 22 

 

23 

 

24 

Julaften 

52 25 

1 Juledag, Bhg 

stengt 

26 

 2 Juledag,bhg 

stengt 

27 28 

  

29 30 

 

31 

 

           

Egen påmelding i 

juleuka  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

JANUAR 2018  

Tema:  Natur-miljø-teknologi     Vinteraktiviteter/lek 

Antall ,rom og form : Mengder mål og vekt.            

Engelsk : Frukter 

Mål : Gi barna positive naturopplevelser. Vinteren gir barna nye motoriske erfaringer. 

La barna  følge prosessen fra vann til is. 

Skape variasjon i uteleken,. Sang og dans/ lek  skaper glede. Få utfolde seg 

og ha det moro sammen. 

Kreativitet, gjøre et prosjekt i fellesskap 

Bli kjent med livet i skogen om vinteren 

                                                                                                      

                      

          

 

 

.Aktiviteter :  

- Vi bruker naturen til turer, 

aking og ulike aktiviteter. 

- Lager is-skulpturer ute. Fryser 

ned vann i ulike former. 

- Eksperimenter-fysikk 

-  Sportegn, undersøke 

endringer i naturen-dyreliv. 

                 

  

 

Vi håper på en fin 

vinter. Blir det 

snø, send gjerne 

med ski  

Akebrett har vi i 

barnehagen. 



 

 

JANUAR 2018           

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

1 1 

1 Nyttårsdag 

2 3 

 

4 5 6 7 

2 8 

 

9 

 

10 11 

 

12 13 14 

3 15 

 

16 17 18 19                    

 

20 21 

 

4 22 

 

23 24 25 

 

26 

Planleggingsdag 

Bhg stengt 

27 28 

 

 

5 29 30 31  Ada 2 år     

 

 



 

FEBRUAR 2018 

Tema: Natur-Miljø- Teknologi  Vinteraktiviteter/ lek 

Fortsetter denne mnd med samme som Januar mnd. 

Skitur til Veldresaga for skolestarterne.. 

                                                                                                        

                

  

 

 

 

 

 

 

 

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 et fellesskap, 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. 

HUSK: 

Sjekk kurven med 

klesskift; kanskje noe 

må fylles på eller 

byttes ut  



 

FEBRUAR 2018 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

5  

 

  1 2 3 4 

6 5  

 

6 Samefolkets dag 

 

 

7 

 

8 

 

9  

 

10 

Leona 4 år 

11 

Kim 6 år 

 

 

7 12 

Mathias 4 år 

13 

Aksel 3 år 

14 

 

15 16 

 

17 

 

18 

 

8 19 

Eyvind 6 år 

20 21 22 

 

23 24 25 

9 26 

 

27 

 

28 

Marius 6 år 

    

 

VINTERFERIE 

Skolenes vinterferie er i uke 8 (19-23. februar). Vi har åpent, men 

det er fint om dere gir beskjed hvis barnet skal ha fri/ferie  en 

eller flere dager  Se liste som henger på døra på avdelinga. 



 

MARS 2018                                       

Tema: Ikt-Etikk-Religion- Filosofi 

Våraktiviviteter /lek               

Antall, rom og form : Tall og telling også på engelsk 

Engelsk : Dyr 

.  

    

 

 

MARS 2013  

 

 

Mål: 

-  Å benytte nærmiljøets muligheter til å lære om naturen. Få 

kunnskap og interesse for dyr og planter, nytt liv og vekst. 

- Gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv om våren. 

- Gjøre barna kjent med matematiske begreper. Øvelse i å telle, 

sortere. 

Gjenkjenne tallsymboler m.m 

- barnehagen bidrar til at barna tilegner seg engelske begreper 

innenfor ulike temaer. 

- Få kjennskap til vår kristne høytid og tradisjon. 

- Glede familien ved å ta med selvlaget pynt hjem. Lære ulike 

teknikker. 

- Føle mestringsglede! 

- Bruke I-Pad på ulike måter. 

 

 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. 

 

 

 

HUSK: 

Nå må barna ha 

regntøy i 

barnehagen 

 



 

MARS 2018      

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

9  

 

  1 2  3 4 

10 5 

 

6 7 8 9 Frist innlevering 

påskeferie  lapp 

 

10 

 

11 Nicolay  

3 år 

11 12 

           

13 14 15 16 

 

17 

Mikael 3 år 

18 

12 19 

 

20 

 

21 22   24 

 

25 

 

13 26 

Lotta 5 år 

27 

 

28 

Bhg stengt 

29 

Skjærtorsdag 

 

30 

Langfredag 

 

31 

 

 

Foreldrekaffe, se egen informasjon på 

avdelingene/mnd planen. 



 

APRIL 2018  -Ikt-etikk-religion-filosofi   

  

                   

                                                                               

                                                                                   BRANNVERN UKE 

                                                                                                                                                      

 

 

                               

 

 

APRIL 2013 

Tema:   Våraktiviteter/lek 

Antall,rom og form: Posisjon, 

plassering og lokalisering. 

Engelsk: Farger 

Mål: Samme som mars mnd. 

Aktiviteter: Samme som mars mnd. 

- Turer i skogen 

- Friluftsliv 

- Så et frø, og følge prosessen fra 

frø til blomst. 

- Bruk av ikt 

 

 

HESTEHOV 

 

Gul og fin som sola det er jeg. 

Hestehoven, alle kjenner meg. 

I hver liten grøftekant jeg står, 

Minner barna om at det er vår. 



APRIL 2018       

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

     13       1 

14 2 

2 Påskedag 

Bhg stengt 

3 4 

  

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

15 9 

Mathias og Matheo 

5 år 

 

10 

 

11  

Jennie Elvine 3 år 

12 

 

13  

 

14 

Alexander 

6 år 

15 

Hennie C 

6 år 

16 16 17 

 

18 

 

19 20   

 Frist innlevering 

av sommerferie 

lapp  

21 22 

17 23 

Niklas 4 år 

24 

 

25 

 

26 

 

27  

 

28 

 

29 

 



MAI 2018        

Tema: Kunst , Kultur og Kreativitet 

Kulturopplevelser, Hurra !  

Mål:   - Se forandringer i naturen og bruksverdien av den-lære å ta vare på det som finnes i naturen. 

- Barn og voksne jobber sammen mot et felles mål: Uteplassen/nærmiljøet 

skal bli fin. 

- Flere av barnas nære familie skal få oppleve barnehagen 

og bli trygge for at barnet har det fint hos oss ! 

- Vi ønsker at barna skal få kjennskap til hvorfor og hvordan vi feirer 17.Mai. 

- Få øvelse i å gå i takt 

- Oppleve glede og forventning ved å samarbeide mot felles mål. 

 

                                                                                      

 

                                                           MAI 2017  

Aktiviteter :     Sirkus –øving  

- Plukke blomster, høre/se fuglelivet                                                         

- Turer i nærmiljøet                                                                                                       

- Vårdugnad                                                                                                                   l                                                                           

- Plukke søppel                                                                                                Markeringer:  -17.mai tog i bhg. 

- Besteforeldrebesøk                                                                                     Engelsk: Hilse/høflighetsfraser                                                                                                             

- Samtale om / og forberede 17.Mai feiringa 

- Marsjere 

 

-  

 



MAI 2018                    

 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

18 30 1 

Bhg stengt 

2  3 

  

4    

 

5 6 

    19 7 8 9 10 

Kristihimmelfartsdag 

11 

 

 

12 13   

20 14  

 

15 

 

16 

 

17   

Grunnlovsdag 

       

18        19 

Pinseaften 

20 

Pinsedag 

 

21 21 

2 Pinsedag 

22 

Adrian 5 år 

23 24 

  

25 

 

26 27 

    22 28 

 

29 30 

 

31  

 

  

 



JUNI 2018 

Tema:  Sommerliv/lek /Sirkus 

Mål:   Være mye ute 

           Fysisk aktivitet     

           Besøk av nye barn, avskjed med de som skal begynne på skolen. 

                                                                         

                                                                                                                                                                                                               

 

                                                     

 

 

  

 

 

 

Før dere tar 

ferie, rydd 

barnas 

hyller/kurver og 

ta med alt tøyet 

hjem. 

 
Itsy bitsy spider 

climed up the water spout. 

Down came the rain 

And washed the spider out. 

Out came the sun 

An dried up all the rain, 

Itsy bitsy spider climbed 

up the spout again. 



 

JUNI 2018  

 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

22 28 

 

29 30 

 

31 

 

1 2 

 

3 

Herman 3 

år 

     23 

 

4 

 

5 

 

6 7 8 

 

9 

 

10        

24 11 

  

12 

 

13 

Isak 5 år 

14 15 16 17 

 

25 18 19 

 

20 

Marina 4 år 

21 22 23 24 

 

26 25 26 27 28 29 30  

 

 



JULI 2018  

Fagområdet Språk-tekst og kommunikasjon er med gjennom alle de andre fagområdene. 

 

 I juli slås avdelingene sammen pga. ferieavvikling.  

          I en eller flere uker kan det også skje at vi slår oss  

          sammen med Vesleparken barnehage. 

 Det blir  lek og sommeraktiviteter ute. 

 Barnehagene stenger to uker i juli; Uke 28 og 29                   

 

 

           

 

                                                                               

 GOD SOMMER ALLE SAMMEN ! 



JULI 2018        

 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

    26       1 

27 2 

 

3  

 

4 

Kristian 6 år 

5 

  

6  

 

7 

Leah 3 år 

8 

 

28 9 

Bhg Stengt 

10 

Bhg Stengt 

11 

Bhg Stengt 

12  

Bhg Stengt 

13 

Bhg Stengt 

14 

 

15 

29 16 

 Bhg Stengt 

17 

 Bhg Stengt 

18 

 Bhg Stengt 

19  

 Bhg Stengt 

20  

 Bhg Stengt 

21 

Emil T 6 år 

22 

 

30 23 

 

24 

  

25 

Anna 4 år 

26 

 

27 

Michelle 6 år 

28 29 

31 30 31      

 



 

VURDERING OG DOKUMENTASJON 

I Hempa barnehage har vi delt inn i fire ulike områder det pedagogiske arbeidet vi skal vurdere: Årsplanen , personalarbeid, satsningsområder og det daglige 

arbeidet. 

Hva                                                    Dokumentasjon                             Ansvarlig                                            Hvorfor vurdere /hvem          Vurdering     /Når                 

Årsplanen /aktivitetsplan. 
Innhold og gjennomføring 
 
 
 

Årsplan, evaluering 1 g pr år Ledelsen og Ped ledere, alle Fungerer den som et 
arbeidsredskap? Kvalitetssikre 
innhold og gjennomføring. 
Hele personalgruppen 

Avdelingsmøte 
Avdelingsledermøte 
Årsevaluering 
Dialogmøte 
Slutten av bhg året mai /juni 

Personalsamarbeid 
Voksenrollen, personalets 
holdninger og verdier. 
 
 
 

Brukerundersøkelser 
Personalmøter 

Ledelsen og Ped ledere Kvalitetssikring 
Hele personalgruppen 

Medarbeidersamtaler, 
veiledningssamtaler,daglige 
observasjoner,avdelings møter, 
personalmøter  og 
planleggingsdager. 
Daglig, kontinuerlig 

Satsningsområder 
Antall, rom og form 
Engelsk 
Ikt 
Anerkjennende 
kommunikasjon 
Leken, fokus uteleken 
Tidlig innsats 
Grønne tanker-Glade barn 
 

Årsplan ,Periodeplan, 
Månedsplan, 
Skriftlige evalueringer. 

Pedagogisk ledere Bevisstgjøring Kvalitetssikring, 
Vurdere grad av måloppnåelse 
Personalgruppa 

Avdelingsmøte 
Avdelings ledermøte 
Pedagog møte 
Årsevaluering 
 
Slutten av bhg året 
Avd. møter ved periodeplanens 
slutt. 

Det daglige arbeidet  
Mnd oversikt, periode planen, 
observasjon av barn og voksne 
 

Månedsoversikt, 
periodeplaner, daglige 
observasjoner av barn og 
voksne. 

Ledelsen , ped.ledere Bevisstgjøring Kvalitetssikring, 
Vurdere grad av måloppnåelse 
Avdelingsvis , alle på 
avdelingen 

Daglig ,månedlig, ved 
periodeplanens slutt 
Avd. møter 



 

ET BARN 

Et barn som lever i kritikk – lærer å fordømme 

Et barn som lever i fiendskap – lærer å slåss                                                          

Et barn som lever i ironi – lærer å bli sjenert 

Et barn som lever i skam – lærer skyldfølelse 

Et barn som lever i tålsomhet – lærer tålmodighet 

Et barn som lever i oppmunrting- lærer selvtillit 

Et barn som lever med ros – lærer å verdsette 

Et barn som lever i trygghet –lærer å få tiltro 

Et barn som lever i anerkjennelse – lærer å like seg selv 

Et barn som lever i rettferdighet- lærer rettskaffenhet 

Et barn som lever i vennskap og som blir akseptert – lærer å finne kjærlighet i verden. 

 

Av Dorothy Law Nolte 



 

           

 


