
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fagernes barnehage, Åsmarkvegen 735, 2364 NÆROSET 



 

 

 
 

Barnehageleder  

 

Gunn Bjerke 

 

Fossen barnehage 

 

100 % stilling 

 

Ass.barnehageleder  

 

Marianne Støvneng Olsen 

 

Moelv barnehage 

 

100 % stilling 

 

Arbeidsleder  

 

Anne Mari Sørumgård 

 

Fagernes barnehage 

 

 75 % stilling 

 

Arbeidsleder  

 

Elin Karlsen Ekern 

 

Moelv barnehage 

 

 50 % stilling 

 

Merkantil 

 

Margareta Loska Høiby 

 

Fossen barnehage 

 

 42 % stilling 

 

 
Kontakt: 

 

 

Kontor Gunn 

 

62 33 63 10 

 

gunn.bjerke@ringsaker.kommune.no 

 

Kontor Anne Mari 

 

91 58 59 09 

 

anne.mari.sorumgard@ringsaker.kommune.no 

 

Krekling 

 

91 52 81 44 

 

www.facebook.com/fagernesbarnehage 

 

Kanutten  

 

91 55 68 79 

 

www.facebook.com/fagernesbarnehage 

 

 

Barnehagens hjemmeside:                 www.ringsaker.kommune.no/bh/fossen_moelv_fagernes 

http://www.facebook.com/fagernesbarnehage
http://www.facebook.com/fagernesbarnehage
http://www.ringsaker.kommune.no/bh/fossen_moelv_fagernes


     
 

Pedagogisk leder 

 

Anita Fløttum 

 

100 % stilling 

 

Barnehagelærer 

 

Line Haugen 

 

100 % stilling 

 

Barneveileder 

 

Britt Fjellstad Jevne 

 

 60 % stilling 

 

Barneveileder 

 

Ingrid Cocozza  

   

 60 % stilling 

 

 

 
 

Pedagogisk leder 

 

Lena Bækkevold 

 

100 % stilling 

 

Barne- og ungdomsarbeider 

 

Mette Aasvestad 

 

 70 % stilling 

 

Barneveileder 

 

Haldis Aspeslåen 

  

 90 % stilling 

 

Barneveileder 

 

Agnieszka Kiljan  

  

 87 % stilling 

 

Vikar 

 

Edel Joløkken 

 

 48 % stilling 

Hege Anita Evensen Lund  

 



 

Her kommer aktivitetsplanen for barnehageåret 2018-2019. Vi har valgt å dele planene i 

en plan for småbarn og en for storbarn. Aktivitetsplanen er en «grovskisse» for arbeidet 

vårt. I tillegg vil vi bruke arbeidsverktøyet «Min fagplan» hvor vi utarbeider og 

presenterer mer detaljerte månedsplaner. I planleggingsprosessen kan det alltid skje 

endringer underveis som gjør at noen aktiviteter faller fra og nye kommer til. Dette for 

å ta hensyn til det som rører seg i barnegruppa og kunne ta barnas medvirkning på alvor.  

 

 



Ved oppstart bruker vi mye tid på å gjøre barna trygge på avdelingen, i gruppen og i barnehagen. 

Tilvenningsperioden er veldig viktig for oss, og vi er opptatt av å gjøre den best mulig for det nye 

barnet i samarbeid med foreldrene.  En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en 

best mulig start i sin nye hverdag. Vi er opptatt av en myk og rolig start da det er mange nye 

inntrykk og mye som skjer for barnet. Selv om det kan gå veldig bra når barnet er i barnehagen i 

tilvenningsperioden blir det likevel sliten etter en dag på et nytt sted, og spesielt i barnehagen 

hvor det skjer så mye rundt en hele tiden. Det er mange nye mennesker å forholde seg til, en helt ny 

arena og en ukjent hverdag for de fleste.  

Hos oss på Krekling har vi hovedfokus på omsorg, trygghet, lek og voksenrollen  

Vi har fokus på aktive voksne som er nede på gulvet sammen med barna. Barna skal ha trygge, nære og 

gode voksne rundt seg som tar dem på alvor og som snakker til dem på en ordentlig måte. De voksne 

skal gi barna ideer og støtte i leken. Gjennom barnehagehverdagen bruker vi også mye sang og musikk på 

Krekling. 

 

Vi bruker mye tid på stell, måltid, hviling, bleieskift og påkledning. Og vi har fokus på kvalitet i  

disse rutinesituasjonene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dette barnehageåret ønsker vi å ha fokus på SMÅGRUPPER, BRUK AV BØKER og SAMLINGSSTUND.  

 

Hvorfor smågrupper?  

- Større voksentetthet og en til en kontakt med barna 

- Bedre tid til å samtale med hvert enkelt barn  

- Nære relasjoner  

- Skaper mer ro og konsentrasjon for barna i forhold til lek og aktivitet  

- Stimulere og fremme kontakt og vennskap 

Samlingsstund er en super arena for å styrke gruppefølelsen,  
gjøre noe felles og at barna får et felles utgangspunkt knytt til lek.  

Det er en arena hvor kunnskap formidles og hvor barn og voksne har det gøy sammen!  

Språket utvikles, konsentrasjonen trenes og «jeg følelsen» styrkes.  

Derfor ønsker vi å få til flere samlingsstunder i uka og at disse skal  

utformes etter barns medvirkning og interesse. 

 

 

Bruk av bøker er en stor del av hverdagen vår og en kjempe viktig ressurs for barnas språkutvikling. 

Det er et supert utgangspunkt for gode samtaler med barna  Vi har et eget leserom med madrasser, 

puter og bøker tilgjengelig. Vi ser det er viktig med et avskjermet rom som vi kan lese/se i bøker på, 

da det ofte er mye forstyrrelser, lyder ++ på avdelingen. Bøkene er tilgjengelig i barnas høyde, slik 

at de selv kan ta initiativ til lesing. Denne boklista vil inneholde bøker som vi stadig rullerer og 

bytter ut. Bøkene er tilpasset barnas alder. Vi må lære oss hvordan vi håndterer bøkene og hvor de 

skal brukes. Super fin samspillssituasjon hvor vi har felles fokus. Vi peker, undrer oss og snakker om 

det vi ser i bøkene.  

 

 

 

 

 

 

 



De ulike rommene våre:         
 

Vi har fokus på ulike kvaliteter på rommene våre. Vi har både rom hvor barna kan slappe av og få roe 

ned, samtidig som vi bruker gangen som et baserom hvor barna kan herje, løpe, hoppe og generelt få 

brukt kroppen mer aktivt i tillegg til at vi er så heldige å få lov til å låne gymsalen på skolen 

stort sett en gang i uka. Små barn trenger en balansegang mellom ro og aktivitet og derfor har vi 

tilpasset avdelingen på denne måten. 

 

 

SANSEROMMET VÅRT  Vi har et eget sanserom på avdelingen med ulikt materiell tilgjengelig i barnas 

høyde. Rommet er innredet med hvit fløyel i taket, ulike lyseffekter, sanseplate, sansehylle med 

sanseposer og her står det på rolig musikk. Dette er et rolig, avslappende rom hvor barna har mulighet 

til å trekke seg litt tilbake. Barna skal få bruke sansene sine i et roligere miljø   

 



 

Vi har 5 planleggingsdager i året.  

Disse bruker vi til planlegging av barnehagens innhold, samt til kompetanseheving hos personalet.  

Disse dagene er barnehagen stengt. 

 

Barnehageåret 2018-2019 har vi følgende planleggingsdager: 

 

 

 Onsdag 15.august 

 Mandag 29.oktober 

 Fredag 25.januar 

 Mandag 18.mars 

 Fredag 31.mai 

 
 Foreldremøte Krekling  18.september 
 Foreldremøte Kanutten  20.september 
 Luciatog      13.desember 
 Nissefest     18.desember 
 Karneval     28.februar 
 Forutfestival    28.mars 
 Foreldremøte Krekling   7.mai 
 Foreldremøte Kanutten   9.mai 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5386k9tvNAhXFJZoKHe-qD0wQjRwIBw&url=http://nuria.no/kurs-og-foredrag/struktur-i-barnehagen.html&bvm=bv.126130881,d.bGs&psig=AFQjCNEfxauDRhEACmjB7h7u6B-v6q4xVQ&ust=1467794344059208


AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Tilvenning 

 

 

 

-At tilvenningen skal 

bli en trygg og god tid 

for barn og foreldre 

-Barnets trivsel og 

glede er i fokus. 

 

«Barnehagen skal i 

samarbeid med foreldrene 

legge til rette for at 

barnet kan få en trygg 

og god start i 

barnehagen. Barnehagen 

skal tilpasse rutiner og 

organisere tid og rom 

slik at barnet får tid 

til å bli kjent, 

etablere relasjoner og 

knytte seg til 

personalet og til andre 

barn.» 

 

- Samtale i forkant 

av 

oppstart,foreldre 

og bhg deler viktig 

informasjon. 

- Få inn døgnrytme/ 

rutiner (gir 

trygghet) 

- Smågrupper (blir 

roligere arena inne 

på avdelingen) 

- Hovedfokuset er å 

bli kjent/trygg 

inne på avdeling 

først.  

- Primærkontakt  

- Tilvenningsdager 

med foreldre noe 

tilstede og kortere 

dager. 

- Åpen og god dialog 

med foreldrene 

underveis. Både 

foreldre og barn 

skal trygges. 

    

MERKEDAGER:   BURSDAGSBARN:   

Husk å merke alle klær og sko som 

brukes i barnehagen. Mye er likt 
og det er fort gjort å ta feil  



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Tilvenning 

 

Nærmiljø og samfunn  

-Fokus på brannvern 

 

 

 

- At tilvenningen skal 

bli en trygg og god tid 

for barnet. 

 

- Barna skal få noe 

kjennskap til enkel 

førstehjelp for barn. 

- bli kjent med 

nærmiljøet.  

 

 

«Gjennom utforsking, 

opplevelser og 

erfaringer skal 

barnehagen bidra til å 

gjøre barna kjent med 

eget nærmiljø, samfunnet 

og verden.» 

 

- Fortsette med 

rolige omgivelser 

for å trygge de nye 

barna  

- Felles 

maleprosjekt(lage 

brannbil) 

- Henry(enkel 

førstehjelp i 

samlinger og 

frilek) 

- Ellers andre 

aktiviteter knytt 

til temaet 

- Øve på bæ bu sangen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MERKEDAGER:   BURSDAGSBARN:   

«En brann er ikke tull,du må ringe 110.  

Har du fått en tyv på do,må du ringe 112. 

Har du veldig vondt et sted, må du ringe 113. 

Det er lett å huske det» 



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Tilvenning (nytt barn  

begynner denne måneden. 

Så vi starter med en ny 

Tilvenningsperiode.) 

Se beskrivelsen knytt til  

rammeplan og arbeidsmåter 

under august. 

 

 

Antall, rom og form 

 

- At tilvenningen 

skal bli en trygg og 

god tid for barn og 

foreldre 

-Barnets trivsel og 

glede er i fokus. 

 

 

 

- barna skal få 

erfare størrelser i 

sine omgivelser og 

sammenligner disse  

- barna skal bruke 

kroppen og sansene 

for å utvikle 

romforståelse 

- barna skal under-

søke og gjenkjenne 

egenskaper ved former 

og sortere dem på 

forskjellige måter 

- barna skal erfare 

ulike matematiske 

begreper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Fagområdet omfatter 

lekende og 

undersøkende arbeid 

med sammenligning, 

sortering, 

plassering, 

orientering, former, 

mønster, tall og 

måling.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fokus på romfølelse, 

avdelingen 

tilrettelegges med 

ulike elementer i ulike 

størrelser som barna 

kan krype inni, under, 

over ++ 

- Puslespill/puttekasser. 

- Vi teller, har fokus på 

farger, størrelser og 

former i samlingsstund. 

MERKEDAGER:   BURSDAGSBARN:   



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Juleforberedelser: 

Etikk, religion  

og filosofi.  

 

 

 

- Vi forbereder oss 

til desember. Og 

ordner julegaver og 

juleaktiviteter. 

Fokus på å gi noe 

til andre, 

istedenfor å bare 

skulle HA selv.  

- Få kjennskap til 

tradisjoner og 

verdier knytt til 

jul.  

 

 

«Barnehagen skal la 

barna få kjennskap til 

fortellinger, 

tradisjoner, verdier og 

høytider i ulike 

religioner og livssyn og 

erfaringer med at 

kulturelle uttrykk har 

egenverdi.» 

 

- Lage julegaver 

- Barna er med å 

pakke inn gavene og 

bestemme hvem som 

skal få dem. 

- Vi baker 

pepperkaker  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MERKEDAGER:   BURSDAGSBARN:   

Denne måneden preges av hemmeligheter. Det er en 

aktiv og travel måned hvor vi kjenner litt på 

førjulsstria. Vi ønsker å gjøre oss ferdig med dette 

i november, slik at vi kan roe ned, kose oss og nyte 

desember måneden i barnehagen sammen   



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Etikk, religion  

og filosofi 

 

- Desember skal bli 

en rolig og koselig 

måned for barna. Vi 

koser oss ekstra, 

roer ned og kjenner 

på julestemningen.  

- Gode opplevelser 

sammen med barn og 

voksne 

- Få kjennskap til 

hvorfor vi feirer 

jul.  

- Barn skal ha glede 

av sanger, 

fortellinger som 

formidles denne 

måneden. 

 

«Barnehagen skal la 

barna få kjennskap til 

fortellinger, 

tradisjoner, verdier og 

høytider i ulike 

religioner og livssyn og 

erfaringer med at 

kulturelle uttrykk har 

egenverdi.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Julehule på 

avdeling 

- Adventsstunder  

- Baking  

- Pynting av avdeling 

- Fortellinger  

- Sanger  

- Besøk av presten 

som formidler 

juleevangeliet  

- Nissefest felles 

med Kanutten.  

- Grøtfest på 

avdeling med 

foreldre  

- Lucia feiring 

 

 

 

 

   

MERKEDAGER:   BURSDAGSBARN:   

Nå er det jul i barnehagen. Vi omgir oss med varme, 

tradisjon, forventninger, verdier og god stemning. Det er 

mørkt ute, vi skrur av tak-lyset, tenner lys og kjenner på 

stemningen. Vi dekorerer, pynter og baker julekaker. 



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Kropp, bevegelse  

og helse  

 

Tilvenning(nytt barn  

begynner denne måneden. 

Så vi starter med en ny 

tilvenningsperiode.) 

Se beskrivelsen på  

rammeplan og arbeidsmåter 

under august. 

 

- At tilvenningen skal 

bli en trygg og god 

tid for barn og 

foreldre 

- Barnets trivsel og 

glede er i fokus. 

-  

- Bruke kroppen aktivt 

gjennom dans, musikk 

og ulike 

tilrettelagte 

utfordringer.  

- Opplever mestring 

ved allsidige 

bevegelseserfaringer 

inne og ute.  

- Barna skal 

videreutvikle 

motoriske 

ferdigheter, 

kroppsbeherskelse og 

koordinasjon 

 

 

«Barna skal inkluderes 

i aktiviteter der de 

kan få være i 

bevegelse, lek og 

sosial samhandling og 

oppleve motivasjon og 

mestring ut fra egne 

forutsetninger.»  

Fokus på:  

- Dans og musikk 

- Hinderløyper inne 

og ute.  

Sanger knytt til tema:  

- Hode, skulder, kne 

og tå  

- I kroppen min bor 

jeg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERKEDAGER:   BURSDAGSBARN:  

  

 



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Kunst, kultur 

og kreativitet  

 

Karneval 

 

- Stimulere barnas 

nysgjerrighet, og 

bidra til 

utprøvinger og 

eksperimentering. 

- Erfare at man kan 

male på 

forskjellige måter. 

Og bruke både 

hender og kroppen.  

- Finmotoriske 

ferdigheter øves.  

- At barna skal ta i 

bruk fantasi, 

kreativ tenkning og 

skaperglede. 

 

«Fagområdet omhandler 

uttrykksformer som 

musikk, dans, drama og 

språk. Barnehagen må 

legge til rette for og 

videreutvikle barnas 

kreative prosesser og 

uttrykk.»  

 

Fokus på:  

- Maling og 

fargelære( vi 

bruker ulike 

materiell. Pensler, 

biler, svamper, 

hendene ++) 

- Dramatisering, 

rollelek knytt til 

kostymer. Vi 

forbereder oss til 

karneval. 

  

 

 

 

  

    

MERKEDAGER:   BURSDAGSBARN:  

 

 



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Kommunikasjon, språk 

og tekst 

 

 

 

- Felles fokus om et 

viktig tema. (Vi 

snakker om, peker 

og ser i bøkene 

sammen.) 

- Få kjennskap til 

hvordan man skal 

forholde seg til 

hverandre.  

 

«Gjennom arbeid med 

fagområdet skal 

barnehagen bidra til at 

barna får utforske og 

utvikle sin 

språkforståelse, 

språkkompetanse og et 

mangfold av 

kommunikasjonsformer. 

Barnehagen skal tilby et 

mangfold av bøker, 

sanger, bilder og 

uttrykksformer og 

invitere til ulike typer 

samtaler.»  

 

 

 

 

 

 

 

Denne måneden har vi 

fokus på 

vennskapsbøkene. Vi 

leser og kikker i bøker. 

Og snakker om bildene. 

Vennskapsbøkene 

inneholder viktige 

temaer som:  

- Si unnskyld 

- Dele 

- Vente på tur 

- Si stopp 

- Roe seg ned 

- Bli enige 

- Snakke om det 

- Samarbeide  

- Spre glede 

- Vise følelser 

    

    

MERKEDAGER:   BURSDAGSBARN:  

 

 



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Påske 

 

 

 

- Barna skal få 

kjennskap til 

ulike aktiviteter 

knytt til påske.  

- Skaperglede, ta i 

bruk fantasi.  

- Finmotoriske 

ferdigheter øves. 

- Samhandling barn-

barn og barn-

voksen. Vi skal 

gjøre noe hyggelig 

sammen.  

 

«Barnehagen skal la 

barna få kjennskap til 

tradisjoner og høytider 

i ulike religioner» 

 

- Lager påskepynt 

- Påskesamlinger 

- Påskelunsj i 

barnehagen 

    

    

  

 

 

 

 

  

MERKEDAGER:   BURSDAGSBARN:  



AKTIVITETSPLAN

  

TEMA MÅL RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

17.mai forberedelser 

Vi har hovedfokus på flagget 

- hvilke farger det har 

(fargelære) og enkle  

formingsaktiviteter.  

 

 

 

- barna skal få 

erfaringer med våre 

tradisjoner omkring 

17.mai feiring. 

 

 

Barna skal bli kjent 

med og delta i 

samfunnet gjennom 

opplevelser og 

erfaringer i 

nærmiljøet.  

 

 

 

- Ulike 

formingsaktiviteter 

knytt til 17.mai  

- Felles 

aktivitetsdag med 

Kanutten.  

- 17.mai samlinger 

hvor vi gjennom 

bruk av bilder vil 

snakke litt om 

hvordan vi feirer 

dagen.  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

MERKEDAGER:   BURSDAGSBARN:   

Vi forbereder oss til 17.mai og snakker om at det 

er Norge sin bursdag. Vi øver på sang og toggåing. 

Heiarop «HIPP HIPP HURRA, FAGERNES ER BRA. HURRA» 



AKTIVITETSPLAN

TEMA MÅL RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Natur,miljø 

og teknikk 

 

«Ut på tur aldri sur» 

Barna skal få kunnskap 

om dyr og dyreliv, 

utvikle respekt for 

naturen og få gode 

opplevelser ute.  

 

«Barnehagen skal bidra 

til at barna blir glade 

i naturen og får 

erfaringer med naturen 

som fremmer evnen til å 

orientere seg og 

oppholde seg i naturen 

til ulike årstider.»  

 

Fokus på:  

 

Uteliv og turer.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MERKEDAGER:   BURSDAGSBARN:   

Fint hvis dere husker å smøre barnet deres med 

solkrem før det kommer i barnehagen, så tar vi 

oss av smøringen resten av dagen   



AKTIVITETSPLAN  

TEMA MÅL RAMMEPLAN ARBEIDSMÅTER 

 

Sommer i barnehagen 

Vi koser oss sammen  

og roer ned til  

ferietider. 

 

- Barna skal få et 

godt forhold til 

det å være ute.  

- Gode turopplevelser 

sammen med barn og 

voksne 

- Felles lek, felles 

opplevelser. 

 

 

«Barnehagen skal legge 

til rette for at barna 

kan få et mangfold av 

naturopplevelser og få 

oppleve naturen som 

arena for lek og 

læring.» 

 

- Utelek 

- Turer i nærområdet 

- Vannlek  

    

    

    

  

 

 

 

  

    

MERKEDAGER:   BURSDAGSBARN:   

Barnehagen er 

stengt i uke 

28 og 29 



 


