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Velkommen til Fagernes, Fossen og Moelv barnehager 

Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår. 

Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år sammen med barna! 

Vi ønsker et tett samarbeid med dere foreldre, både i forhold til det daglige arbeidet og 

innspill til de ulike tema og satsingsområder vi har valgt. Hvis det er noe dere er 

misfornøyde med, eller noe dere lurer på, så ikke nøl med å ta kontakt med oss. 

Rammeplanen innledes med: 

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 

barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en 

helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid 

og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring 

og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal 

sees i sammenheng.» 

Årsplanen, aktivitetsplanene, månedsplanene og månedsbrevene vil være med på å 

synliggjøre hvordan vi i Fagernes, Fossen og Moelv jobber for å oppnå krav utfra 

rammeplan og lovverk.  

Vi har en felles årsplan for alle tre barnehagene i enheten. I tillegg har den enkelte 

barnehagen sin aktivitetsplan, og avdelingene sine månedsplaner. 

Ringsaker kommune har som mål at: 

 
 ”Alle familier får et formålstjenlig og kvalitativt godt tilbud”  
Ett av tiltakene er satsing på kvalitet i form av utviklingsarbeid og utarbeidelse av 

kvalitetsdokumenter. 

Kvalitetsdokumenter er forpliktende dokumenter på hva vi har bestemt at en situasjon 

skal inneholde for at kvaliteten skal være god. Hensikten med dette er at personalet skal 

ha felles forståelse av det arbeidet vi gjør, og forståelse for hva som gir kvalitet er i 

enhver situasjon. Vi har utarbeidet kvalitetsdokumenter over:  
 

 Garderobesituasjonen / påkledning 

 Uteleken 

 Personalmøter/Planleggingsdager  

 Personalsamarbeid 

 Frilek inne  

 Måltid 

 Foreldresamtaler 

 Bringe- og hentesituasjonen 

 Barns medvirkning 

 Språkstimulering 

  

Kvalitetsdokumentene henger i garderobene og de som ønsker det kan be om å få dem 

utdelt. Vi vil revidere dokumentene med jevne mellomrom, og gjøre nødvendige 

forbedringer 

 



Hva påvirker barnehagens innhold 

Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er hovedsakelig 

de lovverk vi har å forholde oss til når vi planlegger barnehagens virksomhet. Det er 

kommet en ny rammeplan i år, som er gjeldende fra 1 august 2017.  

Rammeplanen sier at: 

 » barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 

barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en 

helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid 

og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring 

og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal 

sees i sammenheng.» 

 

Barnehagelovens §1 sier at 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. Alle 

barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og 

internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, som FNs barnekonvensjon av 

20 november 1989 og ILO- konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige 

stater. 

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at 

barna får ta del i og medvirke til fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i 

barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, 

likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. 

Rammeplanen sier en del om hva som er barnehagens formål og innhold: 

«Barnehagen skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I 

barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. 

Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og 

språk skal sees i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. Barnehagen 

skal være en arena der barna er medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av 

humor og glede. 

Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige 

bevegelseserfaringer. Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får 

mulighet til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er 

tilgjengelig for barna. 

I denne årsplanen har vi forsøkt å si noe om hvordan vi tenker og jobber, for å oppfylle 

rammeplan og barnehagelovens føringer. 

I den enkelte barnehages aktivitetsplan vil det konkretiseres hvordan vi helt konkret 

tenker og jobber i hverdagen. 



I tillegg har rammeplanen sju fagområder, som også er en viktig del av barnehagens 

læringsmiljø: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringsaker kommunes satsingsområder og foreldrenes  ønsker for innholdet i barnehagen er 

også svært viktig og ha med når vi legger planer. På foreldremøtet i april har vi derfor en 

bolk med ønsker for neste barnehageår. 

Brukerundersøkelsen som gjennomføres i februar/ mars enkelte år gir også viktig 

informasjon. 

Dette barnehageåret vil barnehagen fortsette deltakelsen i kultur for læring. Dette året vi vi 

starte arbeidet med å forbedre de områdene som forrige års undersøkelse viste oss at vi 

trengte å jobbe med.  
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           HOVEDMÅL FOR BARNEHAGENS ARBEID: 

 

 

 

Alle barn skal styrke sin identitet og 

utvikle et positivt selvbilde. 

 

 

 
 

 

 

 

For å nå dette målet trenger barna: 

 

 
  Omsorg 

  God sosial kompetanse 

  Kunnskap og ferdigheter 
 

 

 

 

 

 

 

                            



Med omsorg mener vi:         
 

 Sunn mat,  

 Nok søvn og hvile, frisk luft,  

 Hensiktsmessig påkledning 

 At barna blir møtt med åpenhet, varme og interesse 

 At barnets individuelle behov blir ivaretatt 

 Mye fysisk kontakt, oppmerksomhet og nærhet 

 At barnet blir møtt med en anerkjennende holdning 

 Bekreftelse av barnets følelser 

 Medbestemmelse i egen hverdag 

 

 

 
Sosial kompetanse : 
 

 De voksne skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle får leke med andre, 

oppleve vennskap og lære å beholde venner. 

 De voksne skal samtale med barna om normer og samhandling og invitere barna til å 

utforme normer for samhandling i felleskapet. 

 Alle barn skal erfare å være betydningsfulle for fellesskapet, og være i 

 positivt samspill med barn og voksne. 

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

 Barna skal støttes i å sette egne grenser, respektere andres grenser og 

 finne løsninger i konfliktsituasjoner. 

 De voksne skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, og 

uheldige samspillsmønstre . 

 

 

 
For å fremme kunnskap og ferdigheter skal barnehagen legge til rette for at: 

 
 Barna får oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske 

og mestre. 

 Barna oppleve mestring ved å « klare selv « 

 Barna får rike og varierte opplevelser og erfaringer. 

 Barna får nok utfordringer etter alder/modning.  

 Barnas initiativ, undring, nysgjerrighet og kreativitet 

blir ivaretatt og stimulert. 

 Barna får kunnskap om natur, samfunn og verden vi lever i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



For å kunne gi barna dette trenger vi:  
 

1. Gode voksenmodeller: 

 

Den aller viktigste faktoren for kvaliteten på barnehagetilbudet er barnehagens personale. De 

voksnes holdninger og væremåte er grunnleggende i alt som foregår i barnehagen. Fagernes, 

Fossen og Moelv barnehager har laget kriterier for hva som er viktig i forhold til voksenrollen i 

barnehagen: 

 

o Vi skal formidle en anerkjennende holdning i samspill med barna. 
Alle voksne skal formidle en grunnleggende holdning av respekt for andre mennesker som egne 

individer med rettigheter, integritet, og egen identitet. Relasjonen skal bygge på likeverd mellom 

store og små. 

  

o Vi skal være bevisst på hvordan vi utøver vår makt overfor barn,  
Bl.a. ved måten vi svarer på og hvordan vi setter ord på barnas handlinger og opplevelser 

 

o Vi skal la barna få medvirkning i egen hverdag.  
Barna skal være med å bestemme over egen hverdag i de situasjoner der dette er mulig. De skal 

bli lyttet til, og deres meninger skal bli tatt hensyn til. 

 

o Vi skal respektere barnas følelser. 
Når barna er sinte eller lei seg skal dette respekteres, men vi skal ikke la dem ta det ut med angrep 

på andre. 

     

o Vi skal være åpne og lyttende. 

 

o Alle må ha kunnskap om hvordan de voksnes valg påvirker barns utvikling og læring. 

 

o Vi skal gi barna positive tilbakemeldinger. 

 

o Grenser og regler skal være hensiktsmessige og de skal begrunnes.  

 

o Vi skal gi barna opplevelser og stimulere til læring gjennom lek.  
Lek og aktiviteter skal tilrettelegges slik at barna har mulighet til å konsentrere seg over tid. 

 

o Barnegruppene skal så ofte det er mulig deles i smågrupper med en voksen for å sikre at 

alle får mye voksenkontakt og aktiviteter etter alder og modning. 

 

o Vi skal oppmuntre barna til å ta initiativ og bygge videre på disse. 

 

o Vi skal aldri snakke om barna over hodet på dem. 

 

 

2. Et godt tilrettelagt miljø for lek og læring: 

 

Lek er barnehagens viktigste aktivitet. Hos barn i førskolealder foregår det meste av læringen 

gjennom lek og opplevelser. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom å leke. 

Lek er morsomt og det er en del av barnekulturen. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for 

barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget 

for læring og sosial kompetanse. Barnehagen må legge til rette for variert lek, både når det 

gjelder fysiske forhold og gjennom måten vi organiserer på. Personalet må inspirere, oppmuntre 

og støtte barna i leken slik at alle barna får gode erfaringer og opplevelsen av mestring i samspill 

med andre.  



TRYGG TILKNYTNING 

For ethvert lite barn er trygghet det aller viktigste. Barn er født med et automatisk «program» 

for å søke trygghet og beskyttelse hos nære voksne. Tiknytning handler om at barn kjenner 

nærhet og trygghet overfor de voksne som er rundt seg. Det handler også like mye om å 

hjelpe barn med vanskelige følelser og å støtte dem i utforskning og lek. Forskning viser at 

uten gode, nære relasjoner vil den emosjonelle utviklingen være usunn. Ved at barna får 

knytte seg til stabile voksne som reagerer sensitivt på barnets behov, vil deres 

følelsesmessige og sosiale evner utvikles. 

For små barn kommer trygghet foran alt annet, og er en forutsetning for at barnet skal utvikle 

seg på en sunn og god måte. Foreldrene er barnets første og fremste tilknytningspersoner, men 

også andre nære omsorgspersoner er viktige for barnet. For veldig mange barn kommer de 

voksne i barnehagen som en klar nummer to når det kommer til tilknytningspersoner. 

Hvordan vi som voksne i barnehagen utøver jobben vår er derfor svært viktig for barna og 

deres tilknytning til oss. 

Vi bruker trygghetssirkelen som grunnlag og veileder i det daglige arbeidet i barnehagen. 

I barnehagen er det viktig at vi i vårt arbeid i samvær med barn er trygge, nære, omsorgsfulle, 

lyttende, tilstedeværende og tilgjengelige voksne. Vi voksne må være en trygg base og en 

trygg havn hvor barna alltid kan få hjelp, trøst, bekreftelse og nærhet. Vi må være med å 

utforske og undre oss sammen med barna. Samtidig som vi er en trygg havn, er det viktig å 

støtte barna i deres utforsking og utvikling, og gi inspirasjon til å utforske nye 

aktiviteter. 

 

Med trygg tilknytning mener vi at alle barna hos oss: 

 Opplever at deres individuelle behov ivaretas. 

 Skal møtes med respekt og en anerkjennende holdning 

 Skal oppleve nærhet og oppmerksomhet. 

 Får bekreftelse på følelsene sine 

 Blir hørt og har medbestemmelse i egen hverdag 

 Opplever at de er betydningsfulle mennesker i fellesskapet. 

 

Trygghetssirkelen:                                      
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SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE 

Rammeplanen sier: 

«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, jfr barnehageloven §1. 

Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og 

forståelse med foreldrene, jfr.  barnehageloven §1 og §4. Samarbeidet mellom hjemmet og 

barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et 

felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.» 

Samarbeidet skal skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, 

gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 

Hvordan vi organiserer samarbeidet står det mer om i den enkelte barnehagens aktivitetsplan. 

 

Tilvenning for nye barn: 

Nye barn blir invitert til besøksdag før oppstart, slik at vi får hilst på hverandre. For at 

oppstarten skal bli så god som mulig for både barn og foreldre, tilpasser vi oppstarten til hvert 

enkelt barns behov. Vi legger vekt på å skape gode, trygge relasjoner, slik at alle skal få en 

god og trygg hverdag i barnehagen. 

 

Samarbeid med andre instanser: 

Barnehagen samarbeider med andre instanser ved behov. Det er nyttig og nødvendig for oss å 

kunne søke veiledning når vi trenger det. Det kan være f. eks.  veiledning fra PPT, el BUP, 

helsestasjonen og barnevernstjenesten. 

Vi har også opplysnings og meldeplikt til barnevernstjenesten ved bekymring rundt barn. 
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SPRÅKMILJØ OG SPRÅKUTVIKLING 

Hovedmål: Barna skal oppleve et godt språkstimulerende miljø og utvikle språklig 

kompetanse. 

Rammeplanen sier: «Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin 

språkforståelse og språkkompetanse. Barna skal få leke med språk, symboler og tekst og 

stimuleres til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.» 

Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver og det skal være en integrert del av 

barnehagehverdagen. Barna skal møte og være del av et rikt og variert språkmiljø på alle 

alderstrinn. Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i 

lek og samspill og ha medvirkning i egen hverdag. Barnehagen skal gi alle barna varierte og 

positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, redskap for tanker, 

meninger og følelser. Vi jobber med begrepsforståelse og setter ord på handling og navn på 

ting vi omgir oss med. Hele personalet er viktige initiativtakere og benytter små og store 

situasjoner til å skape gode samtaler med barna gjennom hele dagen. Bøker tilpasset alder og 

modning skal alltid være tilgjengelig slik at vi kan undre oss sammen rundt det vi leser og ser 

på bilder. Vi bruker sang, rim og regler, eventyr, og andre fortellinger. Vi lytter til lyder og 

rytmer i språket og stiller åpne spørsmål som innbyr til fortellerglede.  

Hvis vi er i tvil om barnets språkutvikling, bruker vi kartleggingsmateriellet TRAS «Tidlig 

registrering av barns språkutvikling». Dette er for at vi skal kunne tilrettelegge på best mulig 

måte og det gjøres alltid i samarbeid med foreldrene. 
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BARNS MEDVIRKNING 

Hovedmål: Alle barn skal jevnlig få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. 

Rammeplanen sier: «Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette 

for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planleggingen og vurderingen 

av barnehagens virksomhet og de skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i 

barnehagen.» 

Å gi barn medvirkning i barnehagen er ikke det samme som å la barna velge fritt og la dem få 

gjøre som de vil. Det handler i stor grad om en pedagogisk praksis som skaper prosesser der 

vi sikrer at alles stemmer blir hørt og at alle opplever at de har betydning for det som foregår. 

Vi som voksne må møte barnas initiativ og interesser og vise respekt for og ta deres 

funderinger på alvor. Vi må la oss inspirere av barna like mye som vi inspirerer og utfordrer 

dem. Barna skal bli møtt på en anerkjennende måte selv om deres tanker og opplevelser er 

forskjellige fra våre.  

Vi må være bevisst på å anerkjenne barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for 

medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle modning, 

forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn 

gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. 

Barnehagen må gi rom for ulike barns perspektiv og vise respekt for deres intensjon og 

opplevelsesverden. Vi må være lyttende og prøve å tolke barnas kroppsspråk, handlinger, 

estetiske uttrykk og verbale språk. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god 

kommunikasjon både mellom barn og personalet og mellom foreldre og personale. Den 

voksnes rolle blir å inspirere og støtte barna og bringe dem videre i forhold til deres interesser 

og initiativ. 

Vi ønsker at barna blir mer motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. For å kunne 

følge opp temaer og aktiviteter som barna selv er opptatt av, har vi åpne planer som gir rom 

for dette. Personalet må være bevisste, tydelige og ansvarsfulle og ta hensyn til hele gruppa. 

Vi deler i smågrupper og organiserer avdelingen på en måte som bidrar til at barna i størst 

mulig grad får påvirke sin egen hverdag.  
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Alle de kommunale barnehagene i Ringsaker skal fortsette å jobbe med psykologisk 

førstehjelp for barn. 

Opplegget heter «Grønne tanker- glade barn», og er utarbeidet av psykologspesialist Solfrid 

Rakenes i samarbeid med andre faggrupper og Gyldendal forlag, som har det digitale 

verktøyet Salaby, som vi skal bruke i arbeidet i barnehagen. 

Solfrid Rakenes sier om Grønne tanker- glade barn:                                  «Grønne tanker- 

glade barn» har til hensikt å stimulere barns tanke- og følelsesbevissthet. Barns tanker er 

avgjørende for barnets følelser, handlinger og utvikling. Barn kan øve på å bli en god venn for 

seg selv, en venn som støtter og trøster når livet er vanskelig, og gleder seg når mye går bra. 

De kan øve på å tenke på seg selv og andre med vennlighet og respekt. 

Det man lærer når man er liten, danner fundamentet for trivsel, læring og helse.   

«Å utvikle omsorg for seg selv og andre, gjør gode dager bedre og vanskelige dager litt lettere 

å takle.» 

I det praktiske arbeidet har vi en «verktøykasse» med materiell som vi bruker. Materiellet er 

delt inn i seks moduler som består av følelsene glad, redd, sint, trist, flau og stolt. Innenfor 

hver av disse kan barna leke og lære. Vi vil bruke temaene i samlinger, og jobbe digitalt via 

nettstedet Salaby og Maurtua barnehage. Sentralt er også tankebamsene rød og grønn, som 

skal hjelpe barn til å forholde seg konstruktivt til sine egne tanker. Rød symboliserer røde 

tanker, som er tanker som skaper vansker. Grønn symboliserer grønntanker, som skaper 

glede, trivsel og trygghet. 

I Salaby blir vi kjent med Roald, Trine og Emil fra Maurtua barnehage. Via fortellinger, 

øvelser og spill lærer vi hvordan de tenker, føler og handler. Disse får hjelp av Emma, som er 

voksen i barnehagen til å tenke litt annerledes, og de begynner å lytte til tankebamsen, grønn. 

Etterpå øver hovedpersonen på å handle slik Grønn sier. Da krymper Rød, og hovedpersonene 

våre får det bedre! 

«Å utvikle omsorg for seg selv og andre,  

gjør gode dager bedre og vanskelige dager litt lettere å takle.» 
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KROPP 

- hvordan kan barn bli trygge på egen kropp og lære seg å sette grenser? 

«Alle har en forside. Alle har en bakside, Alle mennesker har en kropp. Alle kropper er forskjellige». 

Det er viktig at barn tidlig lærer hva som er lov og ikke, når det gjelder grenser rundt deres 

egen kropp. Ved å bli kjent med grensene rundt kroppen, blir det trygt med nærhet og 

selvfølelsen styrkes.  

Å bli trygg på egen kropp handler om å bli kjent med sine psykiske og fysiske grenser. Denne 

utviklingen skjer blant annet i lek med andre barn. Det er viktig å kunne skille mellom egne 

og andres kropper, opplevelser og grenser.  

Vi tenker at barn som er trygge og har noen å leke med også har forutsetninger for å sette 

grenser for egen kropp, og våge å sette ord på hva som skjer med dem. Videre tenker vi at 

barn som har voksne i nærheten som tar dem på alvor og undrer seg sammen med dem, vil 

kunne få utløp for naturlig utforskning av egen kropp.  

 

 

FØRSTEHJELP 

Mange er redde for å gjøre noe feil dersom de havner i en nødsituasjon som krever 

førstehjelp. Vi ønsker å lære barna enkel, grunnleggende førstehjelp allerede i barnehagen slik 

at de kan bli istand til å bistå i en eventuell nødsituasjon. Dersom ulykken er ute, er det til stor 

hjelp dersom barna vet litt om hva de skal gjøre. I tillegg utvikles empati og hjelpevilje, barna 

opplever mestring og trygges som aktører i eventuelle nødsituasjoner senere i livet. 

Vi tenker det er viktig å ha hovedfokus på fem enkle punkter: 

 Se personen 

 Snakk til ham/henne 

 Prøv å vekke ham/henne 

 Ring nødtelefonen – 113 

 Legg personen i stabilt sideleie 

Gjennom læringsopplegget «Henry – Førstehjelp for barnehagebarn» ønsker vi at barna skal 

lære hva de skal gjøre dersom noen slår eller skader seg. Vi ønsker at barna skal lære å ta 

ansvar, uansett hvem det er som trenger hjelp. 

Det er viktig å skille mellom hva som er barnas ansvar og hva som er de voksnes ansvar. 

Barnas ansvar er å spørre hva som er skjedd, eventuelt trøste og hente hjelp. Det er de 

voksnes ansvar å foreta rett vurdering og behandling av sår eller en skade.  
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FLERKULTURELT ARBEID 

Hovedmål: Gjennom arbeid med flerkulturelt i barnehagen ønsker vi at barna skal utvikle 

interesse og respekt for hverandre og forstå verdien av likheter og ulikheter i et felleskap. Vi 

har barn fra flere ulike land og vi ønsker at barna skal få innblikk i forskjellige kulturer, og bli 

kjent med en større del av verden. Barnehagen skal la barna få kjennskap til tradisjoner, 

verdier og høytider i ulike religioner og livssyn, og få erfaringer med at kulturelle inntrykk 

har egenverdi. 

Vi vil skape interesse for samfunnets mangfold, og en forståelse for andre menneskers verden 

og levesett. 

Vi er alle forskjellige, og det er plass til oss alle. 

Ved å samtale om, og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få 

anledning til selv å stille spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar sier rammeplanen. 

På den måten skal barnehagen legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft hos barna.              

                                     

NETTVETT 

Det er hyggelig å ta bilder av barna når det er sammenkomster med underholdning og 

aktiviteter i barnehagen. Det er imidlertid viktig å huske på at det er ulovlig å legge ut bilder 

av andres barn på nettet (facebook, instagram, blogger etc.) uten å ha fått samtykke av 

samtlige foreldre. Det er flere grunner til at man ikke skal legge ut bilder av store 

barnegrupper, det kan f. eks være barn som er under barnevernstjenesten, eller barn som bor 

på hemmelig adresse. 

 

Det er også viktig å huske på at barn og voksne har forskjellig humor. Det er ikke greit å 

legge ut bilder eller video som voksne synes er morsomme, dersom barnet synes det er flaut. 

Hvis barnet sier nei til offentliggjøring, må man som foreldre respektere dette. Hvis man har 

som regel å spørre både barn og foreldre før noe legges ut, vil man stort sett holde seg 

innenfor regelverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IKT – digital praksis 

I barnehagen er IKT en naturlig del av hverdagen til barn og voksne. Digitale redskaper kan 

være gode verktøy for å stimulere og inspirere barnas egne kreative uttrykk. Dette fordrer 

selvfølgelig oppmerksomme voksne som kan bruke disse verktøyene hensiktsmessig sammen 

med barna. Betegnelsen IKT står for informasjon, kommunikasjon og teknologi. Dette er 

forskjellige typer digitale verktøy som gir oss ulike muligheter og kan benyttes i alle 

fagområder som verktøy i lek og læring, dokumentasjon og refleksjon. IKT i barnehagen 

handler om å ta i bruk digitale verktøy på en hensiktsmessig og lekende måte sammen med 

barna.  

Hvorfor jobbe med IKT i barnehagen? Teknologi påvirker miljø og mennesker, og er en del 

av livet vårt. Teknologien påvirker hvordan barn lever, leker og lærer.  IKT kan supplere 

barnehagens arbeidsmåter, støtte barnas utvikling og læring og tilby nye uttrykksformer. De 

digitale verktøyene kan gi en ny dimensjon til prosesser barna allerede er i, de kan skape 

oppmerksomhet og tilstedeværelse hos barn som sliter med konsentrasjon, de kan bidra til 

mestring hos barn som ofte føler at de ikke mestrer. Verktøyene gir rom for kreativ utfoldelse 

på nye måter og videreutvikler de tradisjonelle. For oss er de viktig at barna skal forholde seg 

til digitale verktøy som produsenter. Dette vil si at barna skal være med, som aktive deltakere, 

og skape uttrykk gjennom disse verktøyene. Digitale verktøy som vi benytter oss av i 

barnehagen er blant annet: 

 

 Bærbare og stasjonære PC-er 

 Printere og skanner 

 Fotokamera og Webkamera  

 iPad og touchtelefon 

 Smart Board 

 Programmer for kreativitet og kommunikasjon 

 Interaktive fortellinger og dataspill 

 Store og små projektorer 

 Digitale forstørrelsesglass 

 

 

 

ENGELSK 

Alle kommunale barnehager har engelsk i sitt pedagogiske opplegg. Vi ønsker at barna skal få 

kjennskap til det engelske språket, og kunnskap om at språk er forskjellig i ulike land. Barn 

og voksne skal gjennom samvær og lek oppleve at språk er spennende og morsomt. 

 

Vi legger engelsk inn i hverdagsaktiviteter og emner vi har gjennom året. Det vil brukes i 

samvær med barna både i påkledning, ved matbordet, i samlingsstund, m.m. Barna skal bli 

kjent med engelske hverdagsord, samt noen engelske sanger og regler. Språk skal være synlig 

og gøy   

 



ANTALL, ROM OG FORM 

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

sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin 

matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barnas egen utforsking 

og legge til rette for tidlig og god stimulering.  

 

 

Gjennom arbeidet med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:  

 

 Opplever glede over å utforske og leke med tall og former  

 Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper  

 Erfarer, utforsker og leker med form og mønster  

 Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og 

sammenlikne  

 

 

Vi ønsker å skape interesse og nysgjerrighet for matematikkfaget, la barna få oppleve at 

matematikk er både morsomt og nyttig. «Antall – rom og form» vil være gjennomgående i de 

andre emnene vi jobber med, samtidig som vi vil legge til rette for matematisk aktivitet i lek 

og hverdagssituasjoner (spill, byggelek, butikklek, borddekking, baking, turer, m.m.) 

Personalet har nylig deltatt på inspirasjonskurs med Hamar naturskole og fått mange tips vedr 

realfag i skogen. 

 

Vi legger stor vekt på at matematikken skal være morsom og lystbetont. Den skal legges inn i 

lek og aktivitet på en naturlig måte. 

 

 

 

 

 

SANG, RYTME OG BEVEGELSE 

Sang, dans, rytme og bevegelse er noe som preger  

dagen på alle avdelinger gjennom hele året.  

I tillegg er vi så heldige å ha besøk av en dansepedagog  

fra kulturskolen en time pr. uke.  

 

Dette er det 4-åringene som får delta på.  
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NATUR OG UTELIV 

Naturen gir oss rom for mange og varierte opplevelser året rundt. Der er spennende å følge 

med på forandringene som skjer når årstidene skifter. Natur og uteliv vil være et 

gjennomgående tema i barnehagen.  

 

Barnehagene ligger helt inntil skogkanten og vi har flotte områder rundt oss som vi bruker 

mye både sommer og vinter.  Skogen er et unikt sted for lek og læring, og gjennom gode 

naturopplevelser og et aktivt uteliv i barneårene kan vi legge grunnlag for god livskvalitet 

hele livet.  

 

Barnehagen skal legge til rette for at barna får et mangfold av naturopplevelser og får oppleve 

naturen som en arena for lek og læring. Ingen andre miljøer gir barna like gode 

sansemotoriske utfordringer og like stort mangfold av muligheter som naturen gjør.  

 

Lek i naturen innebærer både sosial lek, konstruksjonslek og lek som preges av fart og risiko. 

Her tiltrekkes barna av den skrekkblandete fryden som ligger i å teste grensene for sin egen 

kropp - som å hoppe ned fra store høyder, snurre rundt sin egen akse, eller ake med hodet 

først. Ved å gi dem slike lekeopplevelser legger vi til rette for at barna møter utfordringer de 

ellers ikke møter i barnehagen og får stimulert alle sine sanser i et miljø som hele tiden 

forandrer seg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARBEID FOR ET INKLUDERENDE FELLESSKAP 

Barnehageloven sier at: 

«Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted 

for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 

former for diskriminering». 

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver utdyper personalets ansvar for barns 

omsorgs- og læringsmiljø og for å fremme positive handlinger som motvirker mobbing, 

avvisning og vold. Barnehagen skal være et miljø hvor alle barn og alle kulturelle ytringer 

møtes i respekt for det som er forskjellig. Forskning viser at mobbing kan oppstå selv hos små 

barn. 

Mobbing skjer når:  

 

 det blir begått negative fysiske eller psykiske handlinger av en eller flere mot en annen.  

 noen blir utsatt for erting, plaging eller utestengning                                         

 det er ubalanse i maktforholdet slik at det er vanskelig å forsvare seg. 

 

Vi snakker ikke om mobbing ved vilkårlig erting, konflikter, enkelttilfeller av slåssing og 

utestenging når barn blir sinte på hverandre eller tar leker fra hverandre. 

Mål for barnehagens arbeid: 

 

 Skape et barnehagemiljø med nulltoleranse for mobbing 

 Øke personalets kunnskap om forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen 

 Involvere foreldre / foresatte i barnehagens arbeid mot mobbing 

 

Vårt arbeid med å fremme vennskap blant barna er en metode for å hindre at mobbing får 

vokse frem i barnehagen. Vi ønsker å gi barna et fellesskap og en tilhørighet, at de skal bygge 

broer av vennskap på tvers av de faste leke-kameratene og utvikle en forståelse og toleranse 

for hverandres ulikheter. Utvikling av positive sosiale egenskaper skal alltid vektlegges i 

planene våre. De voksne er viktige rollemodeller i arbeidet mot mobbing.  Det er svært viktig 

at barnehagens personale har et våkent øye og aktivt deltar i barnas hverdagsaktiviteter for å 

se hva som foregår i gruppene. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 



TRAFIKKSIKKERHET 

Vi er en trafikksikker barnehage som har gode rutiner for å ivareta sikkerheten for barna både 

på turer utenfor barnehagen og ved parkeringsplassene i barnehagen. Vi er medlem av barnas 

trafikklubb, og benytter materiell derfra for å ha fokus på ulike trafikkregler. 

Barna skal presenteres for trafikkregler for fotgjengere og lære om sikring i bil, bruk av 

sykkelhjelm og refleks.  

 

På turer utenfor barnehagen bruker vi alltid refleksvester og snakker med barna om 

hvordan vi skal gå i trafikken. Vi ser på skilt, symboler og veioppmerking. 

Vi har ulike aktiviteter som øver opp kroppsbeherskelse, motoriske ferdigheter og bruk av 

sanser som er viktig i trafikken. Foreldrene involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid 

ved at vi gjennomgår rutiner ved barnehagens parkeringsplass og port og sikring av barna på 

vei til og fra barnehagen. Vi har utarbeidet vår egen trafikksikkerhetsplan som ligger på 

hjemmesida vår. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VURDERING OG DOKUMENTASJON 
 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet 

skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. 

Hovedmålet med det er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 

Personalet jobber bevisst med dette gjennom hele året i form av felles refleksjoner over det 

pedagogiske arbeidet med mål, innhold og oppgaver samt faglige og etiske problemstillinger. 

Refleksjon av egen praksis bidrar til økt læring og utvikling av barnehagen som pedagogisk 

virksomhet.  

Vurdering av enkeltbarn er også viktig. Barnets trivsel og allsidige utvikling observeres og vurderes 

og dokumenteres fortløpende, med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap 

om barns utvikling og behov. 

 

 

I vurderingsarbeidet bruker vi:  

 

 Observasjon av barna i lek og aktivitet. 

 Kartlegging av trivsel og allsidig utvikling hos enkeltbarnet 

 Samtaler med barn og foreldre. 

 Foreldremøter og foreldresamtaler  

 Brukerundersøkelse 

 

 

Vi håper at dere som foreldre til enhver tid vil hjelpe oss med å vurdere hvordan vi utfører arbeidet 

vårt, og hvordan vi lykkes/ ikke lykkes i å nå de mål vi har satt oss for barna. 

Vi er her for barna deres, og vi ønsker oss både positive og negative tilbakemeldinger. God 

kommunikasjon og godt samarbeid med dere er viktig for å oppnå gode resultater for barna.  

 

 

 

 

                                   


