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Organisering  
Vi er en barnehageenheten bestående av tre barnehager Simenstua, Furnes og 

Kylstad barnehage, alle ligger i Furnes.  

Vi er en egen «resultatenhet», og det innebærer blant annet at vi har stor 

myndighet og stort ansvar i forhold til driften av barnehagene våre. 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.  

De tre barnehagene i enheten samarbeider om ulike temaer; både i forhold til 

barna og personalet. Det kan være gjennomføring av ”uka” til våren for barna 

eller felles fagkvelder for de ansatte. Hos oss skal barn og ansatte trives og 

«vokse».  

Simenstua barnehage ligger på Stavsberg og er i utgangspunktet en seks 

avdelings barnehage. Per nå er det fem avdelinger i drift. Marihøna, Kyllingen, 

Maurtua, Humla og Lamungen heter de fem avdelingene på Simenstua. 

Furnes barnehage ligger på Kval og er en to avdelings barnehage. De har en 

småbarnsavdeling som heter Gromungen og en storbarns avdelingen som heter 

Armskroken. Det er 9 småbarnsplasser på Gromungen og 18 plasser for barn over 

3 år på Armskroken. 

Kylstad barnehage er en en-avdelings barnehage som ligger på Kylstad feltet i 

Furnesåsen. Her er det barn fra 1-6 år på samme avdeling. Det er plass for 18 

barn over 3 år, men i forhold til antall barn under 3 år blir totalantallet lavere. 

 



 

Barnehagens ledelse: 

Barnehageleder: Mette Linnerud  

telefon:91395339 

Assisterende barnehageleder: Henriette Fauskerud Heggelund 

 telefon: 97653676 

Kontaktinformasjon til enheten: 

postmottak.simenstua.barnehage@ringsaker.kommune.no 

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 arbeid.  

Simenstua, Furnes og 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.  

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/


 

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.  

 

 

 

 



 

Samarbeid med barnas hjem 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 

(Barnehageloven § 1 Formål) 

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 hente- og bringesituasjonen viktig å utnytte. Vi på vår side ønsker 

å gi litt informasjon om hvert enkelt barn, hva de har drevet med, hvem de har 

vært sammen med og spesielle episoder. 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 

enkelt 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 en foreldresamtale i løpet av året - for 

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

det går i barnehagen. 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 eller støtte fra oss til. Vi som ansatte i barnehagen har et 

tett samarbeid med andre instanser i kommunen og kan hjelpe foresatte med å 

sette de i kontakt med andre faginstanser. En åpen dialog 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 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. 

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. 

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 trenger ekstra støtte.  

8. Omtaler barnehagens arbeidsmåter med utdypning av temaet progresjon og 

barnehagens digitale praksis.  

9. Omtaler barnehagens fagområder: 

 

 

 

 

 



Hva er en god barnehage?  
Som personale i enheten ønsker vi å si litt om hva vi står for og hva vi legger 

særlig vekt på i vårt arbeide 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 

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 og følelser om det vi bestemmer. De har all rett til å bli lei 

seg eller sure hvis de ikke er enige i det vi sier. 

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 barnet har det følelsesmessig. Den non-verbale 

kommunikasjon 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. 

 

 



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, de kan følge enkle regler i samspill og de kan 

vise omsorg.  

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. Det er kanskje den aller 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 kun 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.  

Barn skal få god hjelp til å 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 barns vennskapsuttrykk i 

hverdagen og hvordan vi organiserer og strukturerer gruppeinndeling, dagsrytme 

og rutiner.  

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.  

Handlingsplan for mobbing for Ringsaker kommunes barnehager 07.11.2005 

Revidert april 2015 bruker denne definisjonen i forhold til hva mobbing er. 

Hva er mobbing?  

Mobbing blir definert ulikt, men noen av trekkene i ulike definisjoner er at:  

Det dreier seg om negative, fysiske eller psykiske handlinger begått av en eller 

flere mot en annen  

Den som blir utsatt for erting, plaging eller utestenging, er lett tilgjengelig som 

del av et fellesskap han eller hun ikke har valgt selv  

Det er ubalanse i maktforholdet slik at der er vanskelig å forsvare seg  

Noen legger til at:  

https://www.ringsaker.kommune.no/planer-og-dokumenter.407569.no.html


Handlingene må ha en viss hyppighet og foregå over tid  

Handlingen er planlagte eller ondsinnede  

Fra «Barns trivsel – voksnes ansvar», veileder fra Utdanningsdirektoratet, 2012.  

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

slåssing og utestengning som når for eksempel barn blir sinte på hverandre, tar 

leker fra hverandre eller springer opp i raseri for ett eller annet. 

 

 

Fellesskap.  

Fellesskap kan være så mangt, det kan være knyttet til aktivitet, interesser, 

sted, alder og mye mer. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være 

betydningsfulle for fellesskapet og at de kan 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 

andre barn og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til at 

de kan mestre det å opprettholde vennskap.  

Forståelse for sosiale forhold, sosiale 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 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 det 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. 

 

Lek 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek. Leken skal ha en sentral plass i 

barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår 

for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas 

utvikling, læring, sosialsamhandling og språkligsamhandling. Barnehagen skal 

inspirere til å gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra 

til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – 

alene og sammen med andre. (Rammeplanen side 20) 

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

naturlige aktivitet og samværsform for barn. Gjennom sin lek lærer barna 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 lignende.  



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).  

 

Barns medvirkning 

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, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs 

barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 

planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare 

og få innflytelse på det som skjer i barnehagen. (Rammeplan side 27) 

Barns medvirkning i sin egen hverdag i barnehagen er viktig for oss her i 

enheten. Vi skal ta barna og deres ønsker på alvor og vi skal ha rom i det daglige 

for at vi kan følge opp de innspill barna har. Nettopp av denne grunn er det viktig 

at vi i hverdagen har rom for at vi kan være spontane. 

 

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 selv og andre 

samt fremme barnas evne til egenomsorg og prososial adferd.  

Materialet heter: Grønne tanker-glade barn  

Barnehageåret 2015/2016 var vi med 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.  

 

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 ble gjennomført høsten 2017, og de andre 

høsten 2019 og høsten 2021. 

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

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 å” møte” matematikk med utforskertrang, nysgjerrighet, kreativitet, 

glede, humor og 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 de voksne er det bevisst og griper øyeblikket. Engasjement 

fra den voksne har positiv effekt uansett hvilken matematisk bakgrunn den 

voksne har.  

 

 

 



Engelsk  
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.  

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.  

 

 

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 brukes Ipad i undervisningssammenheng. I forhold 

til dette vil også vi i våre barnehager bli enda bedre kjent med dette verktøyet. 

Dette gjelder alle barna, men med særlig vekt på de eldste. IKT skal være et 

verktøy som skal være med å stimulerer til lek, læring og dokumentering, og ikke 



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

fotoapparat som vi skal gjøre erfaringer med.  

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

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

trekke fra(matematikk), telle penger, måling, ukedager, årsaker, virkninger 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». 

 

SPRÅK, TEKST OG KOMMUNIKASJON 
En god språkutvikling er viktig for barn. Hvordan vi evner å bruke språket er 

avgjørende for hvordan vi kommuniserer med hverandre, hvordan vi setter ord 

på erfaringer, følelser og refleksjoner. Språk er avgjørende for læring, sosiale 

relasjoner og vennskap. Verbal og nonverbal kommunikasjon er viktig for å 

utvikle et godt muntlig språk. En god språkutvikling vil absolutt være med på og 

sørge for positive ringvirkninger videre i vårt utdanningsløp, samt i livet og 

samfunnet for øvrig. 

Språk er kort sagt avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. 



Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler 

og sanger, og dette er et viktig ledd i kulturformidlingen. 

Kommunikasjon skjer oftest i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, 

og å selv være avsender av et budskap. 

 

 Derfor blir det viktig for oss i barnehagen å skape et språkstimulerende miljø 

for alle barn, et miljø hvor vi skal lytte til hverandre, samtale og leke med lyd, 

rim, rytme og sang sammen. Et miljø hvor barn og voksne sammen opplever 

spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. (Et fint 

utgangspunkt kan for eksempel være bibliotekbøkene som både dere og vi her i 

barnehagen kan benytte oss av.) 

 

Høytlesning og fortelling gir oss samspill, nærhet og ro, det nærer sansene, det 

gir kjærlighet til bøker og læring, det pirrer forestillingsevnen, det gir god 

lytteevne og god forståelse, det gir bedre ordforråd, konsentrasjon og 

hukommelse, og ikke minst gir det oss en forståelse av bilder og trykk, og etter 

hvert en fortrolighet med symboler som bokstaver og tallsiffer. 

Rike og varierte erfaringer med samtaler, fortelling, høytlesning, språklek, rim, 

regler og sang er derfor viktige ingredienser for en god språkutvikling og vil 

bidra til at barna utvikler et positivt forhold til eget språk. Vi vil bruke gamle, 

nye, kjente og ukjente tekster, bøker, rim og regler. I våre barnehager skal vi 

bidra til at barna utvikler leseglede og et godt språk. Vi skal undre oss sammen 

og bruke fantasien vår.  

 

 



NATUR 
Vi voksne i barnehagen har et stort ansvar for å lære barn å bli glad i naturen og 

stimulere til aktivitet og opplevelser til alle årstider og i all slags vær. Vi ønsker 

å bidra til at barna blir godt kjent med og får en forståelse for planter og dyr, 

landskap, årstider og vær. Det er et mål at barna skal få en begynnende 

forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet 

til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. 

Denne nærheten til natur vil påvirke dem videre gjennom oppveksten og gi dem 

et ønske om siden i livet å verne om naturen. 

Barn deler naturopplevelser seg imellom. Det er viktig at vi gir rom for å oppleve 

fellesskapet på samme måten som vi gir rom for barns lek. Barna vil ofte dele 

opplevelsen også med en voksen som kan lytte og forstå og være tilstede der og 

da. Det er derfor viktig at vi voksne arbeider med vår egen evne til å hengi oss 

til øyeblikkene og være nær i relasjonen med barna, være en ”medopplever”.  

 

Enkelte forskere hevder at naturen er den beste lekeplassen for barn der de 

møter utfordringer de ikke får ellers i barnehagen. Vi opplever ofte at det er 

mindre konflikter og mindre støy når barn leker ute. Fantasi og kreativitet 

stimuleres av de muligheter naturen gir, og få andre miljøer gir like gode 

sansemotoriske utfordringer.  

 

 

 

 

 



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. 

 

Spesielle opplysninger 
 

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.  

Vi følger ellers Rutinebeskrivelse: Overgang barnehage – skole”  

 

 

https://www.ringsaker.kommune.no/planer-og-dokumenter.407569.no.html


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.  

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 diverse info og innkalling til et «bli-kjent møte» for dere foreldre, samt 

forslag om dato for besøksdag i juni. Der avtaler vi dato for oppstart.   

 

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.  

 

 

 



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  

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 atferdsvansker, 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 

 

 


