
Virksomhetsplan for 

 

      Hempa og Vesleparken barnehage. 

 

 

Velkommen til barnehagene våre 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringsaker kommune er organisert som 2-nivå modell, de 

kommunale barnehagene er delt inn i 8 enheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Enheten Hempa/Vesleparken kjennetegnes ved at: 
 

 

VI HAR ET PERSONALE MED FAGLIG 

KOMPETANSE,ENGASJEMENT,HUMOR  OG 

GLEDE. 
 

     

 

VI HAR ET PERSONALE SOM MØTER BARNET 

MED KJÆRLIGHET,TÅLMODIGHET OG 

KONSEKVENTHET. 

    
    

SAMARBEIDET MELLOM FORELDRE OG 

PERSONALET ER  PREGET AV GJENSIDIG 

RESPEKT OG TRYGGHET. 

 
 

 

 

Visjon Ringsaker Kommune : 

 

Ringsaker Vekst og utvikling!         

                                       Vår Visjon  

                                       Samvær i undring og glede 

                                       Barn og voksne leker og lærer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ORGANISASJONSKART 

 

 

 
Antall årsverk: Hempa :           6 årsverk Barnehagelærere 
                                      8 årsverk barneveiledere  

                                          

Antall årsverk Vesleparken:       4 årsverk Barnehagelærere 

                                      3 årsverk barneveiledere  

 

 I tillegg har enheten:             2 årsverk Barnehagelærere, Bhg leder og  

                                       Assisterende leder.   

                                      0,5 årsverk støttepedagog  

                                      Merkantil :0,54% årsverk 

                                      0,6 årsverk ekstra ressurs/barneveileder 

 

Totalt i enheten:                   24,64 årsverk 

  

 

 
 

 

 

 

 

Re-Leder

Gry Gulliksen

Vesleparken

Bjørnehiet

Pedagogisk Leder

Barnehagelærer

2 Fagarbeidere/ 
barneveiledere

Eventyrhuset

Pedagogisk Leder

Barnehagelærer

1Fagarbeider/barnevei
leder

Hempa

Trollheimen

Pedagogisk Leder

2 Fagarbeider / 
barneveiledere

Trollunga

Pedagogisk Leder

Barnehagelærer 
2Fagarbeider/barnevei

leder

Lykketrolla

Pedagogisk Leder

Barnehagelærer

2Fagarbeider/barnevei
leder

Dovregubben/ute

Pedagogisk 
Leder

2Fagarbeider/barnevei
leder

Ass.Leder

Sissel Bakaas

Merkantil

Hege B Martinsen



KONTAKTINFORMASJON: 

 

Administrasjon Tlf.: Mail: 

Bhg.leder Gry 

Gulliksen 

41 42 18 66 gry.gulliksen@ringsaker.kommune.no 

Ass. bhg.leder  

Sissel Bakaas 

 

46 84 39 22 

 

sib@ringsaker.kommune.no 

Merkantil  

Hege Berger 

Martinsen 

 

97 08 37 90 

 

hma@ringsaker.kommune.no 

 

Hempa bhg.:  46 83 14 22 

Trollheimen 97 03 28 41 

Lykketrolla 97 03 28 41 

Trollunga 97 04 79 42 

Dovregubben/Friluftsavdeling 47 69 66 28 

 

Vesleparken bhg.:  46 84 14 77 

Eventyrhuset 41 58 13 43 

Bjørnehiet 97 10 94 53 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Barnehagens mål er å gi barna gode, trygge hverdager hvor vennskap og lek 

utvikles. 

 

 

 

Barnas viktigste gjøremål er leken.  Den har betydning for den sosiale, den 

følelsesmessige og intellektuelle utvikling. Innenfor fagområdene, som nevnes 

nedenfor, vil leken ofte være tilstede i en eller annen form. 

Barns rett til medvirkning: 

Barns behov, tanker og meninger skal vektlegges når de voksne legger opp sine 

planer. Barn skal tidlig få en gryende forståelse av hva et demokrati er, og skal 

ut fra sine forutsetninger delta i planleggingen og vurderingen av barnehagens 

virksomhet. 

 

 

 
Fagområdene våre: 

 

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre 

isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i 

forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i 

lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til 

fagområdene. 

 

 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst. 

Vi legger stor vekt på å stimulere barna til å få et aktivt språk.  I lek og samtale 

skal den voksne skape gode relasjoner og samspill som gir barna muligheter til å 

kommunisere verbalt.  Vi mener at et aktivt språk fremmer barnets totale 

utvikling.  

 

 

Kropp, bevegelse mat og helse. 

Vi ønsker å utvikle barns motoriske ferdigheter ved å gi varierte utfordringer 

inne og ute. Vi vil tilrettelegge for barnets spontane muligheter for fri 

utfoldelse og egenaktivitet. Leker og utstyr må appellere til aktiv bruk av 

kroppen. Vi legger stor vekt på lek i naturen, her gis den beste stimulans når det 



gjelder stimulering av balanse, koordinasjon, utholdenhet og utfordringer, uten 

at det ligger prestasjonskrav fra omgivelsene. 

Å være ute i all slags vær gir kroppen gode vaner. Her er det helt avgjørende 

med gode uteklær både for barn og voksne. 

Vi har fokus på sunt kosthold i barnehagen. Innsikt i matens opprinnelse, 

produksjon og veien fra mat til måltid. 

 
Kunst, kultur og kreativitet. 

Sang og musikk skaper glede og samler barnegruppa. Sang og musikk skal utløse 

spontanitet, livskraft og glede.  

Vi ønsker i tillegg at barna skal lære tekstene i sangene da dette utvikler både 

språket og mestringsgleden i samspillet med de andre.  

Barna skal få erfaringer med ulike musikkgenre, fra barnesanger til klassiske 

verker. Vi skal bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele 

barnegruppen 

 

Drama/teater/dans er en videreføring av barns rollelek. Den voksne leder barna 

inn i ulike situasjoner hvor hele sanseapparatet får næring og hvor barna både 

får gjenkjenne, oppdage og lære.  Vi vil bruke tekster fra lyrikk, sanger og 

eventyr og videreføre dette i dramaaktiviteter.  

 

 

Forming handler om å bli kjent med ulike teknikker og ulike materialer gjennom 

gode prosesser og samspill.  Aktiviteten skal utløse mestringsglede og estetiske 

opplevelser. I tillegg skapes ting ut av det vi finner i naturen. 

Barna våre skal oppleve voksne som er engasjert i skaperprosessen. 

 

Natur, miljø og teknologi. 
Hovedsaken for oss er å være ute i naturen! Vi ønsker å gi barnet utfordringer 

og motivering til uteliv gjennom alle årstider.  Vi har skogen like i nærheten, og 

her ligger mulighetene til estetiske opplevelser, læring og forståelse av 

sammenhenger.  

 

Vi lærer om dyr og planter ved å utforske, lese bøker og gjennom samtaler. 

Barna skal oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener og fysiske 

lover. 

 

 

 

 

 



Etikk, religion og filosofi. 

Vi ønsker et fargerikt fellesskap hvor barn og voksne fra ulike miljøer skal 

tolerere og respektere hverandre. Alle skal være synlige i miljøet og gis 

muligheter til å utvikle gode fellesskap. 

Vi ønsker barn som er glade i bygda si, og stolte av hjemplassen sin.  Dette er 

viktig for å kunne tolerere andre kulturer og tradisjoner. Foreldre og personalet 

må sammen formidle og utvikle de gode verdiene vi omgir oss med. 

 

Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i 

barnehagen, samtidig som vi skal ta med oss verdier og tradisjoner i den kristne 

og humanistiske arv. 

Grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og menneskeverd og retten til å 

være forskjellige, tilgivelse og respekt for liv, likeverd, nestekjærlighet er 

grunnleggende verdier våre barn skal oppleve i det daglige livet i barnehagen. 

Dette er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, 

lek og læring i barnehagen. 

 

 

 

Nærmiljø og samfunn. 

 

Barna skal være en aktiv medspiller gjennom hverdagen. Barna skal få oppleve 

verdien av samarbeid, som et første steg til demokratisk tenkning og forståelse. 

Revidert rammeplan 2017 poengterer viktigheten av at barna skal medvirke, at 

barns meninger skal tillegges vekt og at de voksne ut fra dette legger sine 

planer og tar ansvar.  

Vi har et samarbeid med skolen og det gir stimulans til aktiviteter og skaper 

gode holdninger til det å begynne på skolen. 

Foreldre og besteforeldre er viktige samarbeidspartnere og forbinder 

barnehagen med nærmiljø og samfunn. 

Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap 

om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barnas 

hverdag. Barna skal også få kjennskap til nasjonale minoriteter. 

Vi ønsker også å ha barna med på å holde området i og rundt barnehagen pent.    

 

Antall, rom og form. 

I mange år har samfunnet etterlyst høyere kompetanse på matematikk og 

realfag. 

For å stimulere til matematisk tenkning må barnehagene også gi dette en plass i 

hverdagen.  Vi skal motivere barn til å utforske former, mønster, leke med tall, 

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



argumentere og søke løsninger. De voksne må ikke se på matematikk som et 

teoretisk fag, men tvert om et praktisk og nyttig element i vår hverdag. 

Matematisk tenkning kan flettes inn i de fleste aktiviteter. 

 
Vi skal jobbe med:                                                                                                               

Geometriske former (sirkel/ runding, trekant, firkant/kvadrat og rektangel)   

 Mål: barnehagen skal bidra til at barna erfarer, utforsker og leker med form og 

mønstre. 

Tall og mengder (telle til 10, telle baklengs til 7, peke-telle til 5, alle, ingen, noen, mange, få) 

 Mål: barnehagen skal bidra til at barna opplever glede over og utforske og leke med 

tall og former. 

Posisjon, plassering og lokalisering (foran – mellom – bak, før – etter, over- gjennom – 

under, øverst - nederst) 

 Mål: barnehagen skal bidra til at barna erfarer plassering og orientering, og på den 

måten utvikler sine evner til lokalisering. 

Størrelser og sortering (hel – halv, lang – kort, full – tom, lik-ulik, høy – lav, stor – liten, 

tung-lett, tykk-tynn, mye-lite, størst- minst) 

 Mål: barnehagen skal bidra til at barna erfarer ulike typer størrelser, former og mål 

gjennom å sortere og sammenligne. 

 

 

Engelsk i barnehagen: 
Høsten 2010 startet enheten også med engelsk som prosjekt. Prosjektet ble 

avsluttet juni 2011. Alle kommunale barnehagene i Ringsaker har felles 

målsetninger i antall, rom og form og engelsk i barnehagen- disse fagområdene 

videreføres i det daglige arbeidet i barnehagen. Disse målsetningene ble 

revidert våren 2017.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felles kommunale målsettinger for arbeid med 

ENGELSK i barnehagen - fraseplan 
 

Revidert juni 2017                                                                         

 

Forutsetninger for å nå målene er at ansatte: 

 er undrende, interesserte og aktive sammen med barna 

 oppmuntrer barna til å leke med språket 

 gir barna en opplevelse av språket                                                           

 gjør språket tilgjengelig for barna  

 tilegner seg kompetanse innen området 

 

 

Mål Forslag til fraser (phrases) Forslag til begreper 
 
Transparente ord står i rødt. Dette er 
ord som ligner i skrift og/eller tale, 
f.eks. sofa – sofa, cup – kopp. 
 

Forslag til arbeidsmåter 
(idebank) 

Barnehagen 
skal bidra til 
at barna 
opplever det 
engelske 
språket som 
synlig og 
tilgjengelig i 
lek og 
hverdags-
aktiviteter. 
 
 
Barnehagen 
bidrar til at 
barna får 
kjennskap til 
engelske 
fraser innen 
ulike temaer. 
 
 
Barnehagen 
skal bidra til 
at barna blir 
kjent med 
engelske 
sanger, rim og 
regler. 
 

Generelle fraser 
(Can you) send me the…, 
please? 
(Can you) give me…, please? 
(Can you) find your…, 
please? 
Can I have a…, please? 
Would you like 
some/a/an/the...? 
What would you like to do? 
Wash your hands please. 
How do you do? 
 
Good morning! 
Hello! 
Please 
 
You are welcome 
Good-bye! 
See you tomorrow! 
Thank you! 
 
Lekerom – Playroom  
Can you show me the…, 
please? 
Have you got a…? 
Can you find the…, please? 
Give me the…, please. 
What colour is the…? 
 

Hilse/høflighetsfraser – Greetings  
hello, goodbye, good morning, please, 
thank you, yes, no 
 
Tall fra 1 til 10 – Numbers  
 
Farger – Colours  
red, green, blue, yellow, orange, pink 
 
 
 
 
Verb – Activities  
sing, play, go for a walk, paint, draw, 
sleep, eat, drink 
 
Preposisjoner – Prepositions  
on, in, under, behind, beside, in front 
of, over 
 
Ukedager – Days of the week  
Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, Saturday and 
Sunday, weekend 
 
Sted/møbler/utstyr – 
Places/equipment  
kitchen, cloakroom, outside, toilet, 
table, chair, sofa, bed, pushchair 
(trille), pram (barnevogn) 
 

Lek 
Bruk av ”Engelskpakken” 
og ”Learning English with 
Teddy”  
 
Bruke 
hverdagssituasjonene - 
konkreter, bilder, turer, 
«scavenger hunt» (bilder 
av ting de kan krysse av når 
de har funnet) 
 
Leke at vi er i andre land 
«goodibag» («språkboks 
med konkreter oppi) 
 
Benytte barnas interesser 
og hverdagsaktiviteter som 
utgangspunkt for lekbetont 
læring. 
 
Lage læringsmateriell 
sammen med barna – 
lotto, flashcards, masker, 
små bøker 
 
Henge opp engelske ord og 
bilder inne og ute i 
barnehagen 
 



Barnehagen skal 
bidra til at det 
skapes motivasjon, 
interesse og 
engasjement hos 
barna som 
grunnlag for videre 
engelskopplæring i 
skolen. 

Dukkekroken – Wendy 
Corner 
Would you like a…? 
Do you like…? 
Give me a/the…, please. 
Is the baby…? (sleeping, sick, 
warm, cold) 
Where are you going? 
Give the baby 
a/an/the/some… 
 
Badet – Toilet  
Would you like some help? 
Shall I help you? 
Do you need the toilet? 
Wash your hands (with 
soap), please. 
Do you need some paper? 
Close the door, please. 
Dry your hands, please. 
 
Kjøkken / måltid – Kitchen / 
Dining Area 
Do you like…? 
Are you thirsty? 
Are you hungry? 
Do you have a glass/cup? 
(Can you) give me the…, 
please? 
(Can you) find the…, please? 
Would you like…? 
Have you eaten an/a…? 
Here is your…? 
 
Garderoben - Cloakroom 
(Can you) find your …, 
please? 
(Can you) put on your …, 
please? 
Do you have a…? 
Where are your…? 
(Can you) take off your…, 
please? 
(Can you) put it in your 
place, please? 
 
Fellesrom – Main Room 
Look out of the window! 
What colour is the 
sofa/chair? 
Good morning everyone! 

Leker – Toys  
puzzle, cycle, doll, teddy bear, car, 
plane, ball, lego, paint, crayons, book 
 
Familie – Family  
mother, father, brother, sister, baby, 
girl, boy, grandmother, grandfather 
 
 
 
 
Kropp – Body  
head, eyes, ears, hair, fingers, mouth, 
nose, shoulders, knees, toes, arms, 
foot 
 
Følelser – Feelings  
happy, angry, frightened/scared, sad 
 
 
 
Måltid/mat – Meals/food   
knife, fork, plate, spoon, cup, glass, 
milk, bread, butter, water, cheese, 
fruit, apple, orange, banana, pear, 
grapes, juice 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klær – Clothes  
shoes, socks, jacket, scarf, sandals, 
cap, hat, gloves/mittens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henge opp fraser inne og 
ute i barnehagen 
 
Samtaler 
- Snakke om å reise til 
andre land 
- Snakke om at vi er fra 
ulike land 
 
Sanger:  
Hokey Cokey 
Ba, ba black sheep  
Itsy, bitsy spider  
Head and shoulders  
Father Jacob  
Row, row, row your boat  
Old McDonald  
Happy birthday  
The Wheels on the Bus  
When you are happy and 
you know it  
Here we go round the 
mulberry bush 
Bruk sangheftet 
 
Regler:  
I have ten little fingers  
Humpty Dumpty  
Two little hands  
Five little ducks  
10 green bottles 
 
Bøker: 
Five spring fairies 
Ten little ladybugs  
The wheels on the bus 
Buzz-buzz, busy bees 
Five little monkeys jumping 
on the bed 
The very Hungry Caterpillar 
 
Fairy tales:  
The Three Billy Goats Gruff 
The Gingerbread Man 
 
 
 
 
 
 
 
 



Would you like to…? (sing a 
song, play, draw, paint, read 
a book) 
Can you find a/the…? (blue 
crayon, ball, doll, car) 
 
Ute – Outside  
Would you like to play in the 
snow? 
Do you want to…? (climb the 
tree, sit on the grass, play) 
Have you eaten ice? 
Have you played in the boat? 
Where is the…? 
 
På tur / skogen – Going for a 
walk/ Forest  
Shall we go to the…? (river, 
woods/forest, playground, 
library) 
Which tree do you see? 
Put on your reflex, please. 
Hold the rope, please. 
Hold hands, please. 
What can you see? 
Can you find a …? 
What is this/that? 
Here is a …  

 
 
 
 
 
 
Årstider/vær – Seasons/weather 
summer, autumn, winter, spring, rain, 
sun, snow, wind 
 
Dyr – Animals  
horse, cat, pig, dog, mouse, bird, 
sheep, cow 
 

Digitale verktøy 
Aktuelle nettsted 
 
https://www.youtube.com

/watch?v=rCr2t34vkIE         

  (ELF Learning) 

https://www.youtube.com

/watch?v=PraN5ZoSjiY         

  (Super Simple Songs) 

https://www.youtube.com

/watch?v=Hf6oXuf7VbA      

 (Put on your shoes...) 

https://www.youtube.com
/watch?v=ulsFONO-qZg  
(Hokey Cokey) 
 
Nyttige nettressurser: 
https://learnenglishkids.bri
tishcouncil.org/en  (spesielt 
å lytte til fortellinger) 
 
http://www.sparklebox.co.
uk/literacy/#.WT5Ke-vyiM8  
(flashcards og mye mer) 
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TRAFIKKSIKKERHETSPLAN: 

 

Hempa og Vesleparken barnehages trafikksikkerhetsplan er i tråd med Ringsaker 

Kommunes trafikksikkerhetsplan. 

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

egen Trafikkplan for barnehagen. Barnehagene er medlem i Barnas Trafikklubb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasjon av barnehagene:  

 

 
Hempa barnehage:  Barnehagen ligger på Fossumfeltet i Brumunddal og er 

nærmeste nabo til Hempa skole.  Barnehagen ligger i tilknytning til skogen, så 

naturopplevelser blir en sentral del av barnehagens innhold. 

Barnehagen har 4 avdelinger med barn i alder 0 – 6 år. 

Trollheimen: 3-6 år, Lykketrolla: 0-3 år, Trollunga: 0-3 år. 

Dovregubben/Friluftsavd. 4-6 år med oppstart 01.08.19. Dette kan endre seg i 

takt med alder på søkere til barnehagen.  

Åpningstida er 06.45 – 16. 30.   

 

Vesleparken barnehage:  Barnehagen ligger sentralt i Brumunddal med 

brannstasjonen som nærmeste nabo. Skogen ligger ikke langt unna og den 

benyttes nesten hver uke.  Barnehagen har en stor lekeplass med bl.a. grillhytte 

som skaper stemning på kalde høst- vinterdager.  Barnehagen har 2 avdelinger i 

hvert sitt hus, Eventyrhuset 3-6 år og Bjørnehiet 0-3 år. 

 



Åpningstida fra er 06.45 – 16.30.  

Begge barnehagene gir et fleksibelt tilbud i forhold til antall dager ukentlig. 

Barnehageåret starter 1. august og avsluttes 31. juli. 

Ferie: Barnehagene stenges 2 uker i juli.( uke 28 og 29) 

Planleggingsdager:  Personalet har 5 dager i året til pedagogisk utviklingsarbeid.  

Barnehagen er da stengt.   

Oppholdsavgift betales for 11 måneder.    

Opptak: Barnehageopptaket er samordnet med de øvrige barnehager i 

kommunen, både kommunale og private. Søknadsfrist til hovedopptak er 1. mars.  

Utover dette kan det søkes gjennom hele året. 

Bemanning: Personalet er den viktigste ressursen vi har til å fremme trivsel 

og utvikling hos barnet. Vi setter derfor høye krav til vårt personale og legger 

stor vekt på  åpenhet og veiledning rundt faglige spørsmål.    

Egen kompetanseplan for enheten. 

Personalet består av barnehageleder, assisterende leder, pedagogiske ledere, 

barnehagelærere, støttepedagog, barneveiledere med fagbrev og uten fagbrev 

og merkantilt personale. 

Pedagogisk leder på hver avdeling er utdannet barnehagelærer og er ansvarlig 

for det pedagogiske arbeidet i barnegruppa, veiledning av personalet og 

samarbeid med foreldre. 
 

Barnehageleder er ansvarlig for hele driftens pedagogiske og økonomiske 

utvikling. 

 

 

Foreldresamarbeid     

 

Barnets utbytte av barnehagetida vil øke dersom foreldre føler trygghet og 

god kommunikasjon med barnehagepersonalet. 

Gjennom hele året vil samarbeid og kommunikasjon foregå gjennom daglig 

kontakt, møter, infoskriv og arrangementer.   

Samarbeidsutvalg (SU):  Dette er et utvalg som består av 2 foreldre valgt av 

foreldrerådet, 2 fra personalet og 1 politisk valgt representant.   Utvalget skal 

være støttende/ rådgivende organ og bidra til at barnehagen drives godt, og i 

tråd med mål og ressurser.  

 

Foreldreråd : Rådet omfatter alle foreldre.  Foreldrerådet velger hvert år ei 

arbeidsgruppe/foreldrekontakter   som tar ansvar for å videreføre aktiviteter 

og gode tradisjoner som et verdifullt supplement til den ordinære driften.  

Arbeidsgruppa er selvstyrende, men tar kontakt med barnehagens personale ved 

behov. 



 

Foreldrene vil delta på evaluering av barnehagens virksomhet. Dette gir viktig 

tilbakemelding og sørger for økt kvalitet og brukervennlighet. 

 

 

Hvert år vil det utarbeides en årsplan/aktivitetsplan som sier noe om årets 

planer, aktiviteter, foreldresamarbeid.  

 

Vi ønsker dere lykke til med barnehagetida      

 

 

 

                                                

 


