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HVA ER EN ÅRSPLAN? 
Årsplanen er et viktig bindeledd mellom barnehagen og foreldre. Årsplanen skal 

beskrive hva man vil oppnå og hva virksomheten skal inneholde i perioden. 

Den skal være et arbeidsdokument for personalgruppa som team og som 

utgangspunkt for samarbeid med foreldre. Årsplanen skal bidra til å styre og 

vurdere det som foregår i barnehagen. Den skal gi en konkret og profesjonell 

informasjon om barnehagens pedagogiske arbeide. 

Simenstua/Furnes/Kylstad barnehage er underlagt «Lov om barnehager og 

«Rammeplan for barnehager», som er en forskrift til loven. Fra 1.august 2017 

har vi fått ny rammeplan med retningslinjer for barnehagens innhold og 

oppgaver. 

Barnehageloven § 1 Formål  

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og 
humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, 
på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som 
kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og 
utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna 
skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med 
tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel 
og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 
former for diskriminering. 
 

Rammeplanen er et viktig arbeidsdokument for oss som jobber i barnehagen, 

samtidig som den gir viktig informasjon til barnehagens omgivelser om hva 

barnehagen skal inneholde. 
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Den nye rammeplanens innhold er delt inn i ni hovedområder. 

1. Omtaler barnehagens verdigrunnlag. Grunnleggende områder er barn og   

barndom, demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og likeverd, 

bærekraftig utvikling. Livsmestring og helse, samt barnehager med særlige 

formål. 

2.Omtaler ansvar og roller i forhold til barnehageeier, styrer og pedagogisk 

leder. 

3.Omtaler barnehagens formål og innhold. Områdene som er omtalt er omsorg, 

lek, danning, læring, vennskap og fellesskap, kommunikasjon og språk, samt 

samiske barnehager og andre barnehager med samiske barn. 

4. Omtaler barns medvirkning-at barnets synspunkter tillegges vekt i samsvar 

med dets alder og modenhet. 

5. Omtaler samarbeid mellom hjem og barnehage. 

6. Omtaler overganger, både til barnehage og skole, samt innad i barnehagen. 

7. Omtaler barnehagen som pedagogisk virksomhet. Underpunkter er planlegging-

årsplan-vurdering-dokumentasjon og tilrettelegging av det allmennpedagogiske 

tilbudet for barn som renger ekstra støtte. 

8. Omtaler barnehagens arbeidsmåter med utdypning av temaet progresjon og 

barnehagens digitale praksis. 

9. Omtaler barnehagens fagområder: 
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BARNEHAGEN OG DE ANSATTE 
Kylstad barnehage er en 1 -avdelings barnehage som ligger i nærheten av Kylstad 

skole i Furnes. Den ligger i utkanten av byggefeltet på Kylstad, godt integrert i 

nærmiljøet. Barnehagen ligger i et miljø preget av jordbruksaktiviteter og gir 

store muligheter til spennende naturopplevelser. Den ligger omtrent midt i 

mellom Brumunddal og Hamar. Kylstad barnehage ble åpnet i 1990, og eies 

og drives av Ringsaker kommune. 

 

Våren 2016 var vi så heldig at foreldrene bygget en flott gapahuk til oss. Med en 

port som går rett ut i skogen fra barnehagen, så har vi en fast plass å gå til. Her 

er det mange muligheter, og det er alltid stor stas å leke ved bekken. Vi er 

veldig takknemlig, og kommer til å bruke dette området flittig både sommer og 

vinter.  

 

ORGANISERING:  

 

Etter omorganiseringen i Ringsaker kommune 01.08.03 ble vi en del av en ny 

enhet.  Enheten vår består av Simenstua, Furnes, Kylstad barnehager. I Furnes 

er det en avdeling for 1-3 år og en 3-6 år. Simenstua per i dag 2 avdelinger 1-3 

år og 2 avdelinger 3-6 år.  
 

Det å være en egen resultatenhet innebærer blant annet at vi har stor 

myndighet og stort ansvar i forhold til driften av barnehagen vår. Dette er 

inspirerende og krevende, og byr på mange spennende utfordringer for oss 

ansatte. Vårt mål er å bidra til utvikling av barnehagen og enheten på en slik 

måte at både barn, foreldre og ansatte opplever at barnehagetilbudet er av god 

kvalitet. 

Vi vil samarbeide om ulike temaer; både i forhold til barna og personalet. Det kan 

være gjennomføring av” uka” og vennefest for barna eller felles fagkvelder for 

de ansatte. Hos oss skal barn og ansatte trives og «vokse».  
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ANSATTE: 

 

Mette Linnerud Barnehageleder 

Henriette Fauskerud 

Heggelund 

Assisterende 

barnehageleder 

Karin Green Arbeidsleder 

Lise Flatøy Pedagogisk leder 

Kari Hovland Hulleberg Barne- og 

ungdomsarbeider 

Liv Vold Ellefsæter Barne- og 

ungdomsarbeider 

Gunn Mausethagen Renholder 

Kari Merete Johansen Renholder 
 

Henriette er i Kylstad på formiddagen hver tirsdag og ettermiddagen onsdag i 

partallsuker. Mette Linnerud er hos oss på formiddagen onsdag i oddetallsuker.  

Karin er på kontoret på mandager. 
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VI HAR FÅTT BARNEHAGEPLASS, HVA BØR VI VITE? 

DAGSRYTMEN: 

Dagsrytmen skal være et utgangspunkt, med muligheter for fleksibilitet og 

forandringer. Klokkeslettene blir derfor ca-klokkeslett!!! 

KL. AKTIVITET HENSIKT 

07.30 Barnehagen åpner 

Mottak i 

garderoben. 

 

Vi ønsker at barna skal få en god start på dagen. 

Barna blir tatt imot av en voksen i garderoben. 

Her utveksles beskjeder.  

En god regel er at vi ikke snakker «over hodet» 

på barna. 

07.30→ Frokost De som ikke spiser frokost hjemme, kan ta med 

seg ekstra matpakke og spise den i barnehagen.  

7.30 -  

 

 

 

 

 

 

10.30–  

 

 

Frilek (ute/inne), 

men også til- 

rettelagte 

aktiviteter (hele 

gruppa/små 

grupper) 

 

 

Samlingsstund 

(som nevnt før er 

dette bare ca.-

tider. 

Samlingsstund kan 

også ofte være 

etter maten). 

Barna velger selv hva og hvem de vil leke med. Vi 

tilstreber en myk og rolig start på dagen. Vi 

tilrettelegger materiale for ulike aktiviteter. 

Voksenstyrte aktiviteter er f. eks ”gymnastikk i 

bhg”, ulike formingsaktiviteter, matlaging, lesing, 

leker ute og inne, turer. Utfordringer gis ut fra 

alder og mestringsnivå.  

 

Skape trygghet og glede gjennom felles 

erfaringer og opplevelser i gruppa (store eller 

små). Vi arbeider med ulike temaer, blant annet 

Kardemomme by.  Her kommer også engelsk og 

matte til å gjøre seg synlig i år. 

Vi leser bøker, lager teater/dramatiserer og gir 

rom for undring og de gode samtalene. Fra 

”Snakkepakka” plukker vi opp mange gode ideer til 

temaarbeid og gjennomføring av ei samling. 

11.00- 

 

 

Formiddagsmat 

 

Skape samhold og fellesskap i gruppa. Måltidet 

skal være en hyggelig stund hvor vi prater med 

hverandre og har god tid til å spise. Sammen med 

en voksen forbereder ordensbarna måltidet, og 

dekker bordet. Vi lærer barna gode bordvaner. 

Ordensbarna serverer frukt/grønnsaker og 

velger bordsang. Etter måltidet rydder alle bort 

sin egen kopp og tallerken/mat boks.  

I år er matdagene lagt til onsdag og fredag. 

Barna kommer til å være delaktige i valg av mat vi 

skal ha disse dagene. De får også være med på å 
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lage maten. Ordensbarnet bestemmer maten på 

fredager.  

 Soving/hviling/bleie

skift/ 

dobesøk 

Hvor lenge barnet skal sove skjer etter avtale 

med foreldre/foresatte. Bleieskift skjer etter 

behov. Renslighetstrening.  

12.30 Av- og påkledning Vi tilrettelegger for at barna skal kle på seg selv, 

selvstendighetstrening. De store hjelper de små, 

samtidig som vi voksne hjelper til ved behov. Vi 

oppmuntrer og roser.  

12.30-

16.30 

Utelek Utetiden tilpasses etter vær og temperatur. 

Frilek og turer i smågrupper. Det meste av det vi 

gjør inne, kan vi også gjøre ute.  

14.15 Ettermiddagsmat Ekstra matpakke spises her for de som ønsker 

det. Barna får også frukt/grønsak til dette 

måltidet.  

16.30 Barnehagen stenger Vi oppfordrer hvert barn til å rydde en leke før 

de drar hjem. Si fra til personalet før dere går 

fra barnehagen. Vi utveksler informasjon om 

barnets dag i barnehagen.  

 

 

Diverse informasjon: 

Klær: Vi er ute i all slags vær, ta med nok tøy. Ha et ekstra skift liggende i 

barnehagen. Alt tøy bør navnes, spesielt sokker, votter, strømpebukser, skotøy 

m.m. da er sjansene for å finne det igjen mye større. Husk regntøy/støvler hver 

dag. Vått og skittent tøy tas med hjem hver dag for rengjøring. Det er viktig at 

barna har godt, varmt yttertøy. Ta med egne tøfler/sko til innebruk. 

Sykdom: Når barna er syke må de holdes hjemme. For å komme til barnehagen 

må de være friske nok til å kunne leke ute sammen med de andre. 

Kontakt barnehagen hvis du er i tvil. Vi forholder oss til ”Helseråd for 

barnehagebarn” utgitt av kommuneoverlegen. Denne får dere i barnehagen. 



9 
 

 

 

Turer/bilkjøring: Vi kjører minst mulig med privatbil. Bruker vi privatbiler sitter 

barna i sele/sete og vi må ha en skriftlig tillatelse fra foresatte.  

 

Leker hjemmefra: Vi ønsker at barna ikke har med seg leker hjemmefra. Men 

det er i orden med ei bok eller en cd, det er noe alle barna kan ha glede av.  

 

Bursdag: Når et barn har bursdag i barnehagen så ønsker vi å gi oppmerksomhet 

til det enkelte barn. Vi henger opp flagg og ballonger. Bursdagsbarnet er med på 

å lage krone, og det får bestemme innholdet i samlingsstunden. Vi har 

bursdagsstol og bursdagskappe som barnet bruker i samlinga. Vi har også skaffet 

oss en etasje-kake som barnet setter opp, pluss at de skal sette lys på kaka som 

viser hvor mange år de blir. Vi lager langbord, synger bursdagssanger, og viser at 

det er barnet som har bursdag som står i sentrum denne dagen. Bursdagsbarnet 

får velge mellom fruktfat, smoothie, grønnsaker og dip eller fruktspyd som kos 

etter maten. Vi ber dere om å sende invitasjoner til private bursdagsfeiringer i 

posten.  

 

Betaling/kjøp av enkeltdager Kommunen sender innbetalingsblanketter på 

oppholds avgiften til foreldrene. For de som har delt plass, er det i enkelte 

situasjoner mulig å ”kjøpe” enkeltdager i tillegg. Snakk med oss hvis du vil ha 

nærmere opplysninger. 

 

Myk barnehagestart/tilvenning: Personalet legger mye vekt på å ha tid til 

samvær med barna, både gjennom lek, samtale, omsorg og ulike aktiviteter. Vi er 

opptatt av å bygge en nær og god relasjon til hvert enkelt barn. Dette gjør at du 

som foreldre må være forberedt på at tilvenningstiden i barnehagen kan strekke 

seg over flere dager (uker). Dette er spesielt viktig for de aller minste barna. 

Personalet på avdelingen snakker med foreldrene underveis slik at man kan finne 

den beste løsningen for barnet. 
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Planleggingsdager: Vi har 5 planleggingsdager i året. Barnehagen er da stengt. 

Dette barnehageåret er planleggingsdagene på følgende dager:  

 

 Tirsdag 1.august 

 Fredag 24.november 

 Mandag 5. mars 

 Fredag 18.mai 

 Fredag 8.juni 

 

HVA ER EN GOD BARNEHAGE? 
 

Som personale i Kylstad barnehage ønsker vi å si litt om hva VI står for og hva vi 

legger særlig vekt på i vårt arbeid med barnegruppa og det enkelte barn. 

Kvalitetsbegrepet i barnehagen er sterkt knyttet til de ansattes 

relasjonskompetanse. Personalet har i flere år arbeidet i prosjekt med Professor 

Berit Bae som kunnskapsformidler og veileder, og temaet har vært: “Kvalitet og 

relasjonsarbeid”.  

Dette arbeidet har gitt oss ny kunnskap og en ny forståelse av begrepet 

”anerkjennende samspill mellom voksne og barn”, og har hatt stor betydning for 

vår væremåte og holdning i forhold til samvær med barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologene Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad sier det svært tydelig i sin nye 

bok «Se barnet innenfra». Sitat: «Hva gir god kvalitet i en barnehage? Norsk og 
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internasjonal forskning er helt klar: De voksnes kompetanse og relasjon til barna 

er den avgjørende faktoren som skaper gode eller dårlige barnehager. Mye annet 

er også viktig: det pedagogiske opplegget, gode uteområder, bra inneklima, 

tilgang til leker og annet materiell, sunn mat og så videre. Men ingen ting er så 

viktig som den voksnes evne til å inngå i positive, sensitive, samspill med barna, 

evnen til å forstå barnet innenfra og ha godhet for deres behov. Trygghet, 

ømhet og glede er viktigere enn alt annet i barnehagen» 

For å utvikle vår kompetanse på dette området, vil hele personalgruppa bruke 

mye tid på personalmøtene til å reflektere over innholdet i boka. Dette som et 

grunnlag for å forbedre egen praksis. 

 

 

 

Hva kjennetegner en anerkjennende relasjon? 

Anerkjennelse formidler en grunnleggende holdning av at barnet har en indre 

opplevelsesverden som det er ekspert på. Det er hele tiden viktig at den voksne 

har med seg en holdning om at små barn har et forhold til sine egne følelser, 

Med hjelp fra en voksen kan de gi uttrykk for dette. 

 

Dette er noe mer enn bare å være hyggelig. Anerkjennelse bygger på et 

menneskesyn om likeverd - møte barnet som likeverdig. 

De kan ha meninger/følelser på det vi bestemmer. De har rett til å bli lei 

seg/sure. 

Dette er ikke det samme som ikke å sette grenser, men mer hvordan man setter 

dem. Vi må prøve å hjelpe dem til å sette ord på ting. 

Hvordan ser en relasjon ut mellom voksne og barn som er preget av 

anerkjennelse? Hvordan kommer en slik holdning til syne? 

Den voksnes innlevelse er viktig, og at både barn og voksen har 

oppmerksomheten samlet mot det samme, enten ved samtale, blikk, berøring 

eller peking. 

Vi må vise at vi forstår hvordan de har det følelsesmessig. Den non-verbale 

kommunikasjonen er svært viktig, vise at man er med ved hjelp av stemmen og 

ansiktsuttrykk.  

Det er viktig at vi tar høyde for at barn er forskjellige og at vi er forskjellig 

sammen med forskjellige barn. 

 

Grønne tanker-glade barn 

Som et hjelpemiddel i arbeidet når barn opplever noe som er vanskelig benytter 

vi et psykopedagogisk materiell rettet mot å stimulere barns tanke- og 

følelsesbevissthet. Det brukes til å utvikle gode holdninger til seg sjøl og andre 
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og fremme barnas evne til egenomsorg og prososial adferd. 

Materialet heter: Grønne tanker-glade barn. 

Barnehageåret 2015/2016 var vi i et pilotprosjekt i samarbeid med PPT for å 

prøve ut dette materiellet. Vi hadde gode erfaringer med dette, og det brukes 

nå i alle barnehager og skoler i Ringsaker Kommune. Grønne tanker, glade barn er 

et tiltak for å fremme helsebringende samtaler. Det skilles mellom røde og 

grønne tanker, og for å konkretisere dette for barna er det med en grønn og en 

rød bamse. Den grønne bamsen symboliserer grønntanker som trivsel og 

trygghet. Den røde bamsen symboliserer rødtanker som er tanker som skaper 

vansker.  

 

 
 

Det er lagt opp til 18 samlingsstunder hvor tematikken er tanker og følelser. 

Barna øver på å finne rødtanker, dyrke grønntanker og finne lure ting å gjøre for 

å krympe følelser som blir til bry. De øver også på å handle i tråd med 

grønntanker i hverdagssituasjoner som det å komme til barnehagen, prøve noe 

nytt eller vente på tur.  

Materiellet er laget for barn i alderen 4-7 år. Den eldste barnegruppen kommer 

til å være gjennom alle 18 samlingene, men alle barna kommer til å bli godt kjent 

med bamsene og hva de står for. Boka «Sint og glad i barnehagen» er et fint 

utgangs punkt for mange gode samtaler. Anbefaler dere også å ta turen innom 

www.salaby.no eller laste ned appen «glade maur» 

 

Periodeplanen vil si noe om de ulike temaene, planleggingen vil bli mer detaljert 

underveis. Vi deler derfor ofte inn barna i smågrupper, og fordeler de voksne på 

gruppene. Vi kan også ha litt forskjellig dagsrytme for de forskjellige gruppene, 

slik at f.eks. en gruppe har utetida si tidlig på dagen, og så er inne når de andre 

går ut. Dette tror vi kan skape ro, konsentrasjon og oversikt for voksne og barn, 

og det skaper også bedre kvalitet i forholdet barn/barn og barn/voksne. I de 

små gruppene bygges det opp en god tilhørighet og trygghet, der utvikles lettere 

http://www.salaby.no/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLzixuPdmcgCFQIPLAodnIME1A&url=http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/psykologisk_forstehjelp/kurs/&psig=AFQjCNGFurZAlnLyH-dEyoWWNMpT0ChL6Q&ust=1443529785114398
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vennskap, der tar man ansvar og omsorg for hverandre på en mer naturlig måte, 

og der tør man i større grad å slippe andre innpå seg, være mer åpen (selv 

kjekkasene kan tørre å kaste maska). Mange av de fineste og sterkeste 

opplevelsene i barnehagen skjer ofte i slike små grupper, både for barn og 

voksne. 

Berit Bae, har følgende definisjon: 

” En god barnehage - med det mener jeg at unger liker seg der, at de trives og 

lærer noe - og at personalet som jobber der ikke blir utslitt etter kort tid, men 

føler at arbeidet er meningsfylt og verdt tiden og kreftene." 

 

 

Barnehagens viktigste ressurs er menneskene som jobber der. Betydningen av 

personalets kompetanse, arbeidsglede, engasjement, evne og vilje til å utvikle 

sitt arbeid i hverdagen kan neppe overvurderes. Det blir derfor svært viktig å 

skape et miljø på arbeidsplassen som fremmer læring og utvikling i det daglige 

arbeidet.   

 

 

SATSNINGSOMRÅDE BARNEHAGEÅRET 2017-2018. 

             VENNSKAP I FELLESSKAP OG LEK. 
 

Vennskap 

Tida i barnehagen utgjør en viktig del av barndommen for barna. Dette vil vi ta 

alvorlig, for vi vet at det barna opplever her vil ha stor betydning for deres 

videre utvikling.  

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til 

et godt grunnlag for livslang læring. Rammeplan for barnehagen framhever at 

VENNSKAP og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er en 

forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. Tidlige 

erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter 

og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av 

vennskap. 

 

I kontakten med andre barn får de trening i å uttrykke seg på ulike måter og 

lære at andre kan oppfatte ting annerledes enn dem selv. De kan lære å ta og 

opprettholde kontakt med andre, følge enkle regler i samspill og å vise omsorg. 
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Viktige egenskaper som kreativitet, åpenhet og en positiv selvoppfatning utvikles 

også særlig gjennom samspill med andre. 

Ut fra det syn på utvikling og læring som blir lagt til grunn her blir den uformelle 

læringen svært viktig, kanskje den viktigste formen for læring for barn under 

seks år. Gjennom uformelle læringsprosesser kan barna tilegne seg 

grunnleggende ferdigheter på det sosiale området som kan være vel så viktig for 

å klare seg i framtidssamfunnet som kunnskap om mer konkrete emner. 

 

Kvaliteten i barnehagen kan altså ikke sikres gjennom omfattende planer, det 

blir også viktig hva vi gjør ut av hverdagen i barnehagen. Det indre samfunn i 

barnehagen vil være av stor betydning, hvilke samværsformer vi har med barna 

og hva personalet er opptatt av. 

 

Ut fra dette mener vi at VENNSKAP blir et nøkkelord. Det er ingen tvil om at 

alle barnehager arbeider for at barna skal trives og at forholdet mellom barna 

skal være godt. Det er bare å ta en titt i årsplanene. Målsetting om å dele, ta 

hensyn, snakke hyggelig til hverandre finnes overalt. Dette er vesentlige 

forutsetninger for å bygge et godt barnemiljø, men ikke nødvendigvis nok for at 

barn skal utvikle og utdype sine vennskap. 

Til det trengs at vi anerkjenner vennskap som viktige og skaffer oss kunnskap 

om hvordan vennskap etableres og opprettholdes. Det krever at vi ser på praksis 

med kritisk blikk. Vi må både se på hvordan vi støtter/ikke støtter barns 

vennskapsuttrykk i hverdagen og hvordan vi organiserer og strukturerer 

gruppeinndeling, dagsrytme og rutiner. 

 

Barn legger mye energi i å finne sin plass i barnemiljøet og i å finne en eller flere 

som passer akkurat for seg. Vennskap er derfor et følsomt område hvor glede, 

hengivelse og samhørighet veksler med sinne, fortvilelse og sårhet. Å forholde 

seg aktivt til barns vennskap innebærer å forholde seg til sterke følelser. 

Konflikter er en del av vennskapet. Konflikter blant barn, for eksempel 

håndgemeng eller utelukkelse av et barn, vekker ikke bare sterke følelser i barn, 

men også i oss voksne. Barn styrkes blant venner, de tør mer, kan sette seg opp 

imot den voksnes mening eller kontroll. De kan framstå mer selvstendige eller 

irriterende, alt ettersom man velger å se det. Når det skjer kan det hende vi 

skiller venner i samling, ved måltidet, på tur osv. Hvordan tenker vi voksne da, 

hvordan har barna det? Dette er viktige spørsmål for oss voksne å diskutere. 

 

Kan barn få og opprette vennskap ut fra kriterier som gjensidighet, valgfrihet 

og varighet? Har barn sine egne uttrykk for vennskap?  

Forskning gjort blant barn i vår vestlige kultur svarer bekreftende på dette. 

Barn kan fortelle om nærhet og omsorg til noen utvalgte og om vennskap som blir 



15 
 

nærere som tiden går. 

Blant barn som omgås hverandre, vil fortrolig vennskap kun skje ut fra 

frivillighet. 

 

Venner involverer seg i felles lek, og vennskap er en basis for å bli med eller å bli 

avvist fra leken. Barn søker tilhørighet, og søking etter fellesskap er en av 

drivkreftene for å oppnå dette. 

Enkelte barn mangler nødvendige sosiale ferdigheter for å delta i andre barns 

lek. Her har vi som voksne en svært viktig oppgave ved å gå inn i leken og gi dem 

kunnskaper på dette området. Gjennom samvær utvikler venner større repertoar 

av felles meninger, særlig gjennom rolleutprøving. En type felles erfaring er 

hvordan en skal oppføre seg eller vise seg fram til andre. Ved å være sammen 

med venner gir dette muligheter for barn å kunne prøve seg ut. Venner gir 

hverandre signaler på om den andre gjør noe som er all right eller dumt. De 

opplever felles glede ved noe de har gjort som kan føre til en sterkere binding 

mellom vennene, fordi de har samme opplevelse og forståelse av det de har 

gjort. Barn som ikke har venner er følgelig utelukket fra et viktig samvær som 

er med på å utvikle deres forståelse av verden og egen identitet, dvs. en svært 

viktig arena for sosiale utvikling og innlevelsesevne. 

 

Vi har som mål å utvikle et miljø som er fritt for mobbing, og i dette arbeidet vil 

vi også benytte oss av: «Handlingsplan mot mobbing» for Ringsaker kommunes 

barnehager. 

Ringsaker Kommune har gjennom sin handlingsplan mot mobbing bestemt at 

barnehagene skal ha nulltoleranse for mobbing. Det finnes mange ulike 

definisjoner på hva mobbing er, men man kan si at det dreier seg om negative, 

fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller flere mot en annen. Det skal 

også gjentas flere ganger over tid for at det skal være mobbing.  

Sosial kompetanse er viktig kunnskap for å unngå og stoppe mobbing. Sosial 

kompetanse handler om å lykkes med å omgås andre. Ved å ha gode venner og en 

trygg hverdag i barnehagen legger man til rette for gode opplevelser, og god 

læring for hvordan man skal være mot hverandre.  

Ved å skape en hverdag med et anerkjennende og sosialt samspill med trygge og 

tilstedeværende voksne kan man forhindre mobbing.  

 

Ingenting skaper så mye motivasjon, glede, inspirasjon, 

 selvtillit, kjærlighet, tilfredshet osv. 

 som det å høre at man betyr noe, at man er verd noe, 

 at man kan noe, at man er flink, at man er snill og god etc.. 
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Fellesskap. 
Fellesskap kan være så mangt, det kan være knyttet til aktivitet, interesser, 

sted, alder, med mere. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være 

betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med andre barn og 

voksne. Barnehagen skal legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt 

fellesskap. Derfor blir det å hjelpe barna til å utvikle god sosial kompetanse 

viktig i vårt arbeid. 

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike 

situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med 

hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å 

opprettholde vennskap. 

 Forståelse for sosiale forhold og prosesser og mestring av sosiale ferdigheter 

krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Sosial kompetanse utvikles 

kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. 

Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Alle barn må få varierte 

samspillserfaringer.  Opplevelser av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende 

og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagen. Barnehagen skal 

bidra til at barn utvikler trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og 

respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Barn blir utfordret gjennom 

samhandling til å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres 

behov. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd 

som diskriminering og mobbing. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig 

forebygging på dette området. Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å 

støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter. Personalet 

er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale 

ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og 

inkluderende fellesskap og sosialt miljø.  
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Lek 

Grunnen til at vi prioriterer leken høyt, er at vi mener lek er den mest naturlige 

aktivitet og samværsform for barn, og at de gjennom sin lek lærer svært mye 

om seg selv og sitt forhold til andre mennesker. Leken er dessuten full av 

naturlige utfordringer: Hva skal vi leke, hvordan skal vi gjøre det, hvem skal 

være hva - og alle bør få bidra med forslag. I leken gjør man om på et stykke 

virkelighet, det blir en tilpasning til livet. Leken hjelper barnet til å ta vare på 

livsmotet. Leken bidrar til at ungene for eksempel lærer mye om blant annet 

bokstaver, tall og mengder også. De tegner og får hjelp og oppmuntring til å 

skrive navnet sitt, skrive hvem som skal få tegninga osv. Vi spiller spill og teller 

på terningen, baker og finner ut hvor mye vi skal ha i av de forskjellige 

ingrediensene. Vi teller for å finne ut hvor mange vi skal dekke på til i 

dokkekroken. Bøker, puslespill og tall/bokstav-Lego, ligger lett tilgjengelig. Vi 

leker gjømsel og må telle mens de andre gjømmer seg, og hvor mange er med på 

leken? Har vi funnet alle? I leken får en trening i å ta hensyn til andre, høre på 

andre, finne felles løsninger. Vi ønsker å bruke mye av vår tid til å delta i barns 

lek, og det vil trolig noen sette et spørsmålstegn ved: "Forstyrrer ikke de voksne 

barnas naturlige lek ved å delta, og ikke minst: gjør vi ikke da barna avhengige av 

oss voksne, slik at de etter hvert leker dårligere enn før og ikke klarer seg på 

egenhånd?". 

Her er det forskjellige meninger og teorier, men det en ofte ser er at når barn 

leker uten at noen griper inn, så blir det ofte den sterkeste som får bestemme 

alt - og noen barn blir ofte holdt utenfor. 

Dersom voksne da griper autoritært inn og sier: "Jo, nå skal dere la Jens få bli 

med!", så kan dette lett føre til at ungene fortsetter på samme måten som før, 

bare at de nå passer på så ingen voksne ser dem. Dersom den voksne derimot er 

en akseptert deltaker i leken, så kan man på en positiv måte prøve å få med de 

som blir holdt utenfor (påpeke positive sider som kan være til nytte i leken, eller 

foreslå roller). 

Når voksne deltar i lek, så er det ikke for å dirigere eller stadig finne på ting 

for ungene, men vi deltar i stedet aktivt på barnas premisser. Berit Bae, en 

anerkjent pedagog, sier følgende om lek: ”Når lek sees som en måte å forholde 

seg, en kommunikasjonsform, må den voksne se på seg selv som en 

kommunikasjonspartner også i forhold til barns lek. I den grad man holder seg på 

avstand og overlater den mer eller mindre til seg selv, kommunisere man også at 

man er uinteressert i det de er opptatt av. Man går glipp av kunnskap om hva 

slags motsetninger de strever med å uttrykke og forsone, og hvordan de ser på 

seg selv og det miljøet de ferdes i”. 

Vi er også opptatt av at vi skal være gode modeller for barna, og dette krever 

mye nærhet og interesse fra de voksnes side - hvis ikke, får ikke barna lyst til å 

identifisere seg med det de voksne gjør (- kanskje snarere tvert imot). 
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Som en konklusjon vil vi si at unger ikke blir pasifisert ved at voksne deltar i 

leken, bare de voksne er bevisste på hvordan de deltar. Det er tvert imot vår 

erfaring at dette gir barna nyttig læring som de kan bruke når de voksne ikke er 

med i leken (barna leker jo i små grupper, så det vil alltid være noen barn som 

ikke har noen voksne med seg). 

Vi mener at vi på denne måten kan gi barna grunnleggende erfaringer om hvordan 

problemer kan løses og hvordan mennesker bør være mot hverandre. 

 

MATEMATIKK 

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de 

argumenterer og er på jakt etter sammenhenger.  

Matematikk er en del av den globale kulturarven, den eldste vitenskapen vi har. 

Og matematikk finner vi i nesten alle tingene vi gjør. Felles kommunale 

målsettinger for matematikk er utarbeidet og gir oss føringer for arbeidet. 

Gjennom lek, undring, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal vi nærme 

oss og undre oss over matematiske sammenhenger.  

Vi jakter på tall og ulike former ute i naturen og inne i barnehagen, forteller 

eventyret om ”Gullhår og de tre bjørnene”, (størst, mellomst, minst) og leser om 

”Pannekaka ” som møter mange forskjellige dyr som vi må telle. IPad’n vår er 

også spennende å bruke, den er nesten ”magisk”. Der kan vi telle, lage former, vi 

kan sortere og vi kan lære oss å gjenkjenne ulike tall. 

Vi ønsker og ”møte” matematikk med utforskertrang, nysgjerrighet, kreativitet, 

glede, humor, interesse -vi ønsker å leke oss frem til ny kunnskap. Det er oftest 

i leken hvor ungene tilegner seg, erfarer og ser sammenhenger innenfor ulike 

matematiske begreper. Kort sagt kan vi si at gjennom leken blir barna 

oppmerksomme på matematikken i deres egne liv.  

Så i barnehagen blir ”jakten” på hvor barnet bruker matematikk det 

overordnede, og at den voksne er det bevisst og griper øyeblikket. Engasjement 

fra den voksne har positiv effekt uansett hvilken matematisk bakgrunn den 

voksne har. 

 

 

ENGELSK 

Engelsk prosjektet i barnehagen fortsetter også dette barnehageåret.  

Det har vært et stort engasjement hos både barn, foreldre og ansatte når det 

gjelder engelsk i barnehagen, noe som har gitt oss mye glede og inspirasjon. Vi vil 

jobbe videre med å gi barna i barnehagen en viss innsikt i engelsk, øke deres 

interesse for språk/bli glad i å lære språk, gi barna 

språkstimulering/begrepsstimulering, samt heve personalets kompetanse 

innenfor fagområdet.  
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 Nye felles kommunale målsettinger for arbeidet med ENGELSK er utarbeidet 

og gir oss føringer for arbeidet. Vi ønsker å fortsette dette målrettede 

arbeidet og bidra til det at det skapes en interesse og et engasjement hos barna 

som gir god motivasjon og danner et godt grunnlag for videre engelskopplæring i 

skolen. 

 I år vil de eldste ungene fortsette arbeidet med å lære flere hele setninger, 

ulike fraser og uttrykk i tillegg til enkeltord på engelsk. Navn på klær, mat, 

farger, familiemedlemmer, årstider og dyr er eksempler på begreper vi vil 

arbeide videre med. Vi vil leke med engelsk uttale og ulike lyder og vi utforsker 

IPad’n vår med ulike engelske spill. 

Bamsen ”Teddy” vil følge oss gjennom et helt år og ulike årstider. Vi vil også bli 

kjent med nye sanger, rim og regler på engelsk. 

Vi ønsker å stimulere barnas nysgjerrighet og glede ved å få kjennskap til et 

nytt språk, og at de skal få oppleve det å møte et nytt språk som spennende. 

 

 

 

1-2-3 clap your hands 

4-5-6 stamp your feet 

7-8 nod your head 

9 and 10 sit again. 
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PERIODEBESTEMT INNHOLD 

 

August/september 

 

 Skape trygghet for barn og foreldre – Vennskap – Meg selv. 

Mål: 
Viktig å skape trygghet for barna. De skal bli trygge på oss voksne og på 

hverandre, men også på barnehagens ute- og innemiljø. Lære å ta hensyn til, og 

sette pris på hverandre. Vi legger vekt på gode opplevelser, som vennskap mellom 

barna, ha det morsomt sammen, lære om å være medlem i ei gruppe og 

samarbeide. Hvordan få venner og beholde dem? Hvordan formidle sine ønsker 

og behov til andre? Vi ønsker å gi barna troen på seg selv, og få et positivt 

forhold til andre! De voksne gir støtte, veiledning og oppmuntring.  

 

Det kommer til å bli mye frilek både ute og inne i denne perioden. Det er fem 

nye barn i år, så det blir store forandringer i gruppa med både de nye barna som 

begynner og de gamle som har sluttet og begynt på skolen. Nye vennskap dannes, 

og alle må finne plassen sin i gruppa på nytt.. Hva legger vi i ordet vennskap? Hva 

tenker barna om det? Vi begynner i det små med litt samling. Kardemommeloven. 

Vi beveger oss utenfor barnehagen og ut på tur kanskje vi finner noe i naturen 

som kan inspirere oss til en formingsoppgave? Vi tegner og maler. 

 
 

Oktober 

 

 En annen kultur, ”barn i andre land”   

Mål: 
Øke barns forståelse og respekt for andre kulturer. Bidra til refleksjon og 

undring, og ha tro på at det nytter å hjelpe. 
 

Vi benytter oss av FORUTs barneaksjon: 

«Sivatas og månefesten.  

 

Årets barneaksjon handler om Sivatas og familiens liv i landsbyen Mullivaikal 

nordøst på Sri Lanka. Historien om Sivatas er en historie om en familie som har 

vært på flukt på grunn av krig i landet, og som nå har vendt hjem. Slik sett har 

historien mange likhetspunkter til den aktuelle flyktningsituasjonen mange 

opplever ved Europas grenser i dag. Familien består av mor og far og deres seks 

sønner. De fire eldste går på skole, Sivatas i barnehage, mens lillebror er 
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hjemme med moren. De fem eldste barna er født i India mens familien var på 

flukt fra borgerkrigen på Sri Lanka. De bodde i India i mer enn 13 år før de 

vendte tilbake i 2013. Familien livnærer seg nå ved å fiske. Det er lange, 

slitsomme dager i lagunen. Fangsten er variabel, men det gir fisk både til eget 

konsum, litt for salg og noe til tørking.  

 

Dette blir en spennende måned. Vi skal bli kjent med Sivatas og familien gjennom 

film, musikk, fortellinger, spill, lek og samtaler.  

Ute i barnehagen er det høst. Hva skjer ute i naturen om høsten? Vi går på tur 

og ser. Tar alle sansene i bruk!  Høsten gir også inspirasjon formingsaktivitet. 

 

November/Desember 

 

 Gryende juleforberedelser – Advent – Jul  

 

 

Mål: 
Bruke god tid – gi rom for de gode samtalene. La barna oppleve glede, spenning 

og forventning knyttet til adventstida. Utvikle toleranse og respekt for 

hverandres bakgrunn, og få et positivt forhold til juletradisjonene. Oppleve 

glede i å lage noe til andre, og å være stolt av det man har fått til. 

 

 

 
Her blir det rom for mye hemmeligheter…… vi skal brette opp arma og skape mye 

fint med hendene vårevi gleder oss veldig til den tradisjonelle 

”VENNEFESTEN” som vi har hatt de siste årene. Da kommer de største barna 

fra Simenstua og Furnes til oss – og vi kan ha det gøy sammen! 

 
Adventsstund har vi hver dag i desember hvor vi tenner lys, trekker ”kalender-

lapp”, synger julesanger og hører julefortellinger. Det finnes så utrolig mye 

koselig litteratur og fortellinger - hva er vel en jul uten f.eks. snekker Andersen 

og julenissen? Hvor mange dager er det igjen i dag mon tro??? Dette må vi holde 

styr på, for tenk om det går med oss som i fortellingen om ”den vesle bygda som 

glemte at det var jul” 

Julegrantenning med gløgg og pepperkaker skal det også bli, for ikke å glemme 

Lucia med egenproduserte lussekatter På disse tilstelningene inviterer vi 

foreldre/besteforeldre til en koselig stund i førjulstida. 
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Nissefest blir det også i desember Da kler vi oss i noe ”red” eller en annen 

nissefarge… vi spiser grøt med mandel i – blir spennende å se hvem som blir den 

heldige vinneren i år Og hvem vet – synger vi sangen om nissefar så kanskje han 

dukker opp… 

 

 

Januar/Februar 

 

 Ulike yrker 

 

 

Mål:  

Gi barna kjennskap til hva et yrke er og at det finnes mange ulike yrker  

 

Gjennom Kardemomme by har vi blitt kjent med mange yrker, og vi har også lært 

mye om dem. Eks: meteorolog/værmelder, politi, husholderske, dyrlege, 

kjøpmann, frisør, brannmann … Vi ønsker å gi barna enda mer kunnskap og gå litt 

dypere til verks. Hvilke yrker har foreldrene i barnehagen. Kanskje kan noen 

komme og fortelle, eller be oss på besøk? Sanger. Kardemommeloven. 

 
 

Mars 

 Påskeforberedelser 

 Vi gleder oss over våren og nytt liv som spirer 

Mål: 
Få respekt for naturen og livet der. Utvikle barnas nysgjerrighet og 

utforskertrang. Bli glad i å ferdes ute. 
Hva er det egentlig som skjer når sola begynner å varme og snøen smelter bort? 

Blir spennende å se hva vi finner ut om dette  Vi går på tur for å se om naturen 

har våknet opp fra dvale. Lurer på om det kommer til å skje noe ”magisk” i den 

nye fuglekassa vår? Med web-kamera kan vi fint følge med på dette på 

datamaskina vår! Hvor blir det av alle småkryp om vinteren? Vi må gå på 

”småkrypjakt” for å se om de dukker opp igjen Maur/ant og mark/Worm 

eksperimentet vårt må utforskes 
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Bli oppmerksom på fargene omkring oss. Hva dukker frem når snøen smelter? I 

løpet av disse månedene skal vi også gjøre oss kjent med noen av husdyra våre. 

Lurer på hva de heter på engelsk?  

 

April/mai 

 Fra jord til bord.  

 
Mål: 

 Barna skal få kjennskap til hvor maten kommer fra og prosesser som skjer fra 

for eksempel melken melkes fra kua til den står på frokostbordet.  

 

Vi skal lære om hvor maten kommer fra, og hvordan den blir tilberedt. Hva 

kommer fra dyr, og hva kan vi plante selv? Gi barna kjennskap til ulike 

grønnsaker og frukter. 

Så frø. Lage mat. Følge med på naturen, og se hva som skjer med den på våren. 

Bærkart dukker fram, blomster på epletrærne. Kanskje vi kan dra på 

gårdsbesøk? 

 

Juni 
Vi gleder oss over sol og sommer og er mye ute i barnehagen og på turer.  Det vil 

bli avslutningstur for Bjørnegruppa. Det må jo selvfølgelig markeres at de snart 

skal begynne på skolen. I den forbindelse blir det også et skolebesøk for de 

eldste. Det kribler nok litt ekstra i magen da!!!! I barnehagen blir det besøk av 

nye barn og foreldre Det blir spennende å se hvem det kan være! Håper på 

solfylte og varme dager.  Eller kanskje du heller vil finne deg en skyggefull plass 

med et teppe og ei bok Og blir det regn så blir det regn, men en ting er sikkert 

– i barnehagen vår koser vi oss lell Denne måneden blir preget av praktisk 

arbeid og klargjøring av barnehagen til et nytt barnehageår, sammen med barna. 

SOMMERFEST     
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BJØRNEGRUPPA 

Bjørnegruppa er ei gruppe for de eldste barna i barnehagen. I år er det fire 

barn som er med i gruppa og Lise Flatøy Jenssen vil ha ansvar for gruppa. 

Klubbdag blir i hovedsak tirsdager. Som tidligere år vil vi veksle mellom 

innesamlinger (på eget klubbrom) og utesamlinger annenhver uke. 

Mål: Styrke selvfølelse og selvtillit. Gi barna en opplevelse av mestring. Bygge 

opp under opplevelsen av å mestre, en opplevelse av at «dette får jeg til» 

Opplevelse av at de er størst i barnehagen og følelsen av det gode gamle 

«kongeåret». Gruppa skal ta sikte på å forberede til skolestart.  

Metode: De vil bli stilt krav som barna skal kunne strekke seg etter. Det blir 

stilt forventninger om at de skal trene på å ordne opp selv. Det vil bli gitt 

mengder av ros når de viser at de kan. Videre vil det bli lagt stor vekt på 

betydningen av det å hjelpe hverandre. Det vil også bli lagt stor vekt på å være 

ute i naturen. Vi opplever at barna trenger mye fysisk utfoldelse, og at dette gir 

gode erfaringer i forhold til selvtillit og at de kan ordne opp selv. Vi vil ha stort 

fokus på vennskap, lek og samarbeid. I barnehagen legger vi vekt på at læringen 

skal være lekbetont og vi har stor tro på at barna lærer ved å prøve ut ting i 

virkeligheten. 

Hva skal vi jobbe med? 

- Grunnleggende norsk begreper. Vi vil også jobbe med viktige begreper 

spesielt knyttet til matematikk og de vil møte ulike engelske fraser. Å 

kunne grunnleggende begreper har stor betydning for barnas evne til å 

lære å lese og de er viktige for barnas evne til å forstå matematikk. Etter 

ønske fra skolen setter vi spesielt fokus på de små bokstavene. Ellers 

ønsker vi å jobbe med forskjellen mellom setning, ord og bokstav. 

- Barna skal lære å skrive navnet sitt. Navnet er en del av barnets identitet 

og på skolen er det forventet at barna skal kunne skrive navnet sitt på de 

arbeidene de gjør. 

- Vi vil legge vekt på trening av håndmotorikk. Barna vil få tegneoppgaver. 

De vil også få trene på å spore mønster og bokstaver. 

- Barna vil jobbe med IKT.  Dette knyttes til bruk av PC, IPad og 

fotoapparat. 

- Selvstendighetstrening blir også viktig. De skal kunne kle på seg selv og 

vite hvilke klær som passer til hvilket bruk. Det å tørke seg på do og vaske 
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hendene etter dobesøk er noe de bør trene på både hjemme og i 

barnehagen. 

 

 

 

Trafikksikkerhetsplan 

I samsvar med Ringsaker Kommune sin trafikksikkerhetsplan har vi utarbeidet 

vår egen plan for Simenstua, Furnes og Kylstad. Dette er en plan for hvordan vi 

jobber med trafikk i barnehagen vår. Det gjelder trafikksikkerhet på tur, bruk 

av bil, buss og taxi og trafikkopplæring hos de eldste barna. Trafikksikkerhet 

kommer til å være et fast innslag på høstens foreldremøter. Ta kontakt hvis 

noen ønsker å se planen. 

 

Kultur for læring 

Barn og unge i Hedmark skal vokse opp i en «kultur for læring» som motiverer til 

utdanning og deltagelse i samfunns og arbeidsliv. Det er mange involverte i barn 

og unges oppvekst og dannelse. Alle har det til felles at de ønsker å bidra til at 

det enkelte barn utvikler kunnskap, holdninger og ferdigheter slik at det kan 

bidra i samfunnet på en selvstendig og ansvarsfull måte. Dersom alle partene 

arbeider sammen om å nå målene har vi kommet viktige skritt i riktig retning. 

Kultur for læring handler om den kulturen barn og unge vokser opp i. for å gi 

hver enkelt den beste muligheten i livet er det viktig at det er en god kultur for 

læring gjennom hele barne- og ungdomstiden. En samordnet arbeidsform 

gjennom oppvekstforum i Hedmark skal bygge opp under dette via et prosjekt 

som er kalt «kultur for læring». Målet med prosjektet er og videreutvikle 

barnehagenes pedagogiske praksis slik at barna får realisert sitt potensial for 

trivsel, utvikling og læring. Det blir derfor lagt opp til tre spørreundersøkelser i 

løpet av prosjektperioden. Den første skal gjennomføres nå i høst, og de andre 

høsten 2019 og høsten 2021. 

 

Digitale verktøy 

Kylstad barnehage ønsker å være en barnehage som stimulerer barna til bruk av 

digitale verktøy. I den nye rammeplanen står det at «barnehagens digitale 

praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring» Derfor blir det viktig at 

de voksne legger til rette for at barn skal få utforske, leke, lære og selv skape 

noe gjennom digitale uttrykksformer. 

I vår skolekrets dette året, så blir iPad tatt i bruk som undervisningsform. I 

forhold til dette vil også vi i våre barnehager bli enda bedre kjent med dette 
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verktøyet. Dette gjelder alle barna, men med særlig vekt på de eldste. IKT skal 

være et verktøy som skal være med å stimulere til lek, læring og dokumentering, 

og ikke minst inspirere barnas eget kreative uttrykk. I tillegg til iPad har vi pc 

og fotoapparat.  

De eldste prøver ut ulike apper med forskjellige temaer: det kan være å stave 

eller skrive bokstaver, lyder, leseforståelse, skape noe, legge sammen/trekke 

fra(matematikk), telle penger, måling, ukedager, årsak og virkning og lignende. 

Samtidig handler det om sosiale prosesser, vi må dele, vente på tur, samarbeide, 

hjelpe hverandre, og ikke minst mestre sammen.  Digitale verktøy kan benyttes 

innenfor alle fagområder, vi kan skape noe, tilegne oss ny kunnskap og ikke minst 

gi oss positive opplevelser og et rikt og allsidig læringsmiljø. Vi skal sammen 

utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk 

forståelse knyttet til digitale medier. 

Fra høsten 2017 har alle våre barnehager opprettet facebook sider som skal vise 

noe av vårt daglige liv i barnehagen. Vi følger Ringsaker Kommunes 

«retningslinjer for barnehagers bruk av Facebook». 
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FORELDRESAMARBEID OG ANDRE 

SAMARBEIDSPARTNERE 

 

I lov om barnehager står det følgende: ”foreldre og barnehagens personale har 
et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom 
hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit” (barnehageloven §3). 

 

Et godt foreldresamarbeid er en viktig betingelse for at barna skal trives og 

utvikle seg i barnehagen. Når det gjelder det enkelte barn, så er den daglige 

kontakten ved henting og bringing viktig å utnytte. Vi på vår side ønsker å gi litt 

informasjon om hver enkelt unge, hva de har drevet med, hvem de har vært 

sammen med, spesielle episoder (positive og negative). På den andre siden 

forventer vi at foreldrene også forteller dagligdagse ting hjemmefra og om 

hvordan barna har det der. 

Slike mer uformelle samtaler foregår ofte med andre barn og voksne tilstede, og 

det synes vi er helt i orden. Vi synes derimot ikke det er riktig å diskutere det 

enkelte barn mens barnet selv eller andre hører på. I slike tilfeller bør vi enten 

trekke oss litt unna for å snakke sammen, eller kanskje trekke oss inn i et annet 

rom. Dette må være helt gjensidig, dere sier fra når det er noe dere vil 

diskutere med oss og det samme gjør vi. 

I tillegg til den daglige kontakten ønsker vi også andre former for kontakt og 

samarbeid. Alle foreldre vil bli innkalt til 1 foreldresamtale i løpet av året - for å 

kunne diskutere det enkelte barn mer inngående. Her vil vi snakke om hvordan 

det går i barnehagen: trivsel, kontakt med andre, spesielle interesser, spesielle 

problemer osv.  

 På den andre siden vil vi gjerne høre om det er spesielle ting dere er opptatt av, 

enten det er noe dere vil drøfte med oss, eller om det er ting dere vil ha 

hjelp/støtte til. En slik åpen diskusjon vil være av stor betydning for barnets 

utvikling i barnehagen. Vi vil også prøve å oppfylle spesielle ønsker foreldrene 

måtte ha for sitt barn, dersom dette er mulig ut fra hensynet til hele gruppa. 

 Dersom dere ønsker flere foreldresamtaler sier dere fra til oss, så avtaler vi 

dette. 

Andre former for kontakt og samarbeid vil være dugnader, foreldrekaffe/te, 

foreldremiddag, fester og foreldremøter. Vi bør også bli så godt kjent med  

hverandre at begge parter tør å ta opp vanskelige og ubehagelige ting, dersom 

det skulle vise seg nødvendig.  
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Foreldreråd og samarbeidsutvalg  

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et 

foreldreråd, og barnehageenheten et samarbeidsutvalg. 

 

 

 

 

Foreldreråd 

Består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. 

Det skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom 

barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

 

Samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende 

organ. Samarbeidsutvalget vedtar barnehagens årsplan. 

Det skal være et samarbeidsutvalg for hver RE-enhet(barnehageenhet). 

Samarbeidsutvalget representerer hele barnehageenheten og skal ha følgende 

sammensetning: 1 repr. fra hvert foreldreråd, 1 repr. fra de ansatte i hver 

barnehage og 1 repr. fra kommunen som eier. Kommunenes representant velges 

av kommunestyret. Barnehageleder skal være sekretær for samarbeidsutvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars.   
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VINTERAKT. 

DAG 

Iver og Falk 

Lars og Thea 

 

SOMMERFEST 

Laurits 

Kristine 

 

Samarbeidsutvalget i Simenstua/Furnes/Kylstad barnehage har følgende 

medlemmer i 2016/17:  

 

Simenstua:   Malin Smestad, tlf 481 03 026 

  Fra barnehagen: Henriette Fauskerud Heggelund, tlf 904 73 437 

Kylstad:  Håvard Myhrene Steffenak, tlf 909 61 235    

  Fra barnehagen: Karin Green, tlf 479 72 567       

Furnes:         Ida Marie Snesrud, Tlf 412 10 669 

  Fra barnehagen: Frode Jevne, tlf 623 58 604 

Politisk repr: Lars Raknerud, tlf 907 27 868 

Sekretær:  Mette Linnerud, tlf 904 15 889  

 

Leder i samarbeidsutvalget: Malin Smestad 

Vara: Ida Marie Snesrud 

 

 

Komiteer i Kylstad Barnehage 2017/2018: 

KOMITEER 
  

 

 
 

 

 

 

Familien som står øverst i hver komité er leder,  

og har ansvar for å invitere til første møte.  

 

 
 

KAKEKOMITÈ 

Kevin 

Noah 

Arda 

Lars og Thea 

JULETREFEST: 

Erle og Mikkel 

Vetle og Vemund 

Vetle H O 

 

17.MAI 

Noah 
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DISPONERING AV KONTO/REGNSKAP 

Foreldrerådet disponerer en egen konto hvor overskuddet fra juletrefesten bl.a. 

blir satt inn. 

 

Kasserer: Anne Storihle Svenskerud 

 

Revisor: Heinz Magnar Sween 
 

 
 

 

 

 

Andre samarbeidspartnere er: 

Pedagogisk psykologisk tjeneste, helsestasjonen, Logopedisenteret, Nav, de ulike 

skolene, barnevernet, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP) 

 

Overgang barnehage/skole 

Barnehagen tar med barna på besøk til de skolene de skal begynne på. Vi 

inviterer 

også kommende lærer på besøk til barnehagen. For barn med behov for et 

særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø, tar barnehagen ansvar for å 

starte et 

samarbeid mellom barnehage/skole/foreldre/ev. andre i god tid før skolestart.  

Skolen innkaller barnehageleder/ped.leder til 

samarbeidsmøte/informasjonsmøte vedr. barnehagens innhold/arbeidsmetoder.  
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Vi følger ellers Rutinebeskrivelse: Overgang barnehage – skole”  

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste. 

Vanligvis har vi hvert år barn med spesielle behov i barnehagen. 

Vi har faste kontaktmøter med Pedagogisk psykologisk tjeneste som gir 

barnehagepersonalet råd og veiledning i planlegging og gjennomføring av opplegg 

for barn med spesielle behov.  

 

 

 MØTEVIRKSOMHET 
Det er personalmøter ca. hver 4. uke på kveldstid. Her blir det vi har hatt av 

temaer evaluert, vi diskuterer hvordan barnegruppen fungerer, og vi planlegger 

hva vi skal jobbe videre med. 

Her blir det også tatt opp saker som angår personalet med tanke på barnehagens 

drift, HMS/ internkontroll, beredskapsplaner m.m. 

 

 

SPESIELLE OPPLYSNINGER 
Det henvises her til vedtektene for de kommunale barnehagene i Ringsaker, men 

vi vil kort nevne følgende: 

Barnehagestart: 

For å legge til rette for en best mulig start i barnehagen, ønsker vi at de nye 

barna begynner til forskjellige tider. 

Alle vil få tilsendt brev med forslag om dato for besøksdag i juni og så avtaler vi 

dato for oppstart da. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at alle foreldre må 

betale oppholdsavgift for hele august. 

 

 

Oppsigelse av plass: 

Oppsigelsen må skje inne på Barnehageportalen/Hypernet 

Oppsigelsesfristen er 2 måneder gjeldene fra 1. i påfølgende måned 

Dersom oppsigelsen leveres etter den 01.02 må det betales ut barnehageåret, til 

og med juni måned. 

 

Ferie: 

Barna skal ha minst 4 uker ferie pr. år. Barnehagen er stengt i uke 28 og 29 

samt julaften, nyttårsaften og onsdag før påske.  
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POLITIATTEST: 

I Lov om barnehager § 19 kreves det tilfredsstillende politiattest ved 

ansettelse i barnehager: 

"Den som skal arbeide i barnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest. 

Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle 

overgrep mot barn. 

Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i 

barnehager. 

Kommunen kan kreve politiattest etter første ledd også for andre personer som 

regelmessig oppholder seg i barnehagen. 

Departementet gir utfyllende forskrifter til denne paragrafen". 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT 

Alt personale som er tilknyttet barnehagen er underlagt taushetsplikt. 

Barnehagepersonalet har også i spesielle tilfeller opplysningsplikt overfor 

sosialtjenesten og barneverntjenesten. Opplysninger skal normalt gis av styrer. 

(Jfr Lov om barnehager). 

 

§ 20. Taushetsplikt 

For virksomheter etter denne lov, gjelder reglene om taushetsplikt i 

forvaltningsloven §§ 13 til 13 f tilsvarende. 

 

§ 21. Opplysningsplikt til sosialtjenesten 
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Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt 

arbeid være oppmerksomme på forhold som bør føre til tiltak fra 

sosialtjenestens side, og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger  

om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra 

klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. 

Opplysninger skal normalt gis av styrer. 

 

§ 22. Opplysningsplikt til barneverntjenesten 

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan 

føre til tiltak fra barneverntjenestens side. 

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi 

opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir 

mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig 

omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, 

§ 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. 

samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for 

gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi 

slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer 

 

 

 
 


