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mail: postmottak.nes.barnehage@ringsaker.kommune.no 
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6. Bursdagsfeiring 
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18. Foreldresamarbeid 

19. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

20. Barnehagens hjemmeside 

21. Samarbeidspartnere utenfor barnehagen 

22. Samarbeid med biblioteket 
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Vedlegg: Plan for foreldresamarbeid 
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1. Visjon !                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” Alle barn skal gjennom lek og læring oppleve mestringsglede, 

               Utfordringer og Anerkjennende voksne” 
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2. Velkommen som bruker av barnehagen vår! 

Informasjonshefte er et vedlegg til årsplanen hvor vi har samlet generell informasjon for 

barnehagen.  

I tillegg vil dere hver måned få månedsplan med detaljert informasjon for hvordan deres 

avdeling skal jobbe med månedens tema, samt månedsinfo. Dette blir sendt ut på mail. 

 

                                                                         

3. Litt om barnehagen 
Nes barnehage 

Bergsmeieriveien 6 

2353 Stavsjø 

 

Tlf: 90 63 45 55   

 

Vi er en kommunal barnehage som flyttet inn i lokalene på Stavsjø november 2010. Barnehagen 

består av to bygg, bygg A og bygg B.  

Til sammen er vi 9 avdelinger -  4 småbarn 0-3 år, 5 storebarn 3-6 år. 

 

Barnehagen er en moderne barnehage som har prøvd å beholde følelsen av den ”lille” koselige 

barnehagen i den store. Vi har en unik beliggenhet bak Folkets hus, med skolen, skogen og lysløypa 

som nærmeste nabo.  

Begge byggene er lyse og trivelig innredet. I bygg A har vi fellesrom til forming, mediatek, byggerom, 

og stort felles kjøkken i tillegg til 6 avdelinger. I bygg B har vi sanserom, 3 avdelinger, møterom og 

arbeidsrom. 

Ute har vi et stort og spennende lekeområde med vår egen hundremeterskog som innbyr til 

utforskning, spennende lek og undring. 

Barna blir jevnlig tatt med på turer i skog og mark, og vi jobber kontinuerlig for at det skal være moro 

å være liten og stor i Nes barnehage. 

 

Høsten 2018 gir vi tilbud til ca 150 barn fordelt på 140 plasser. Inklusiv våre faste vikarer er vi ca 60 

ansatte.  

Det er viktig for oss å gi barna gode opplevelser, glede, omsorg, lek og læring gjennom 

satsningsområdene våre DUÅ, Grønne tanker - glade barn, matematikk, engelsk og fysisk aktivitet.  

Høsten 2017 starter i tillegg alle barnehagene i Ringsaker Kommune og Hedmark fylke opp med Fou 

prosjektet Kultur for læring.  
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4. Åpningsstid og dagsrytme 

 
Vi åpner kl. 06.45, og stenger kl. 17.00 

 

Foreldrene bestemmer selv når barnet bringes og hentes innenfor dette tidsrommet, men vi 

vil gjerne ha beskjed hvis barnet tar en fridag, kommer senere enn kl. 9.30 og blir hentet 

tidligere enn 14.30. Dette fordi vi i tidsrommet mellom kl.9.30 – 14.30 har aktivitetstid. I 

aktivitetstiden er vi ikke alltid tilgjengelige på avdelingene da vi har tilrettelagte aktiviteter 

og turer m.m. 
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Dagsrytme  
Små barn:        

Tid Aktivitet 

06.45               Barnehagen åpner. Frem til kl 07.00 leveres barnet ditt på 
kjøkkenet i  bygg A 

07.30 – 09.00    Frokost 
 

09.10                   Morgenmøte for tidligvaktene 
 

 09.30 – 10.45         Gruppeaktiviteter / utelek 
 

11.00                    Lunsj 
 

11.45                    Legging / soving / hviling – ute / -innelek 
 

14.00                   Ettermiddagsmat ( frukt og skive / knekkebrød / korn m.m) 

 16.00                    Rydde, klargjøre for avslutning av dagen på avdeling inne og ute 
 

17.00                    Barnehagen stenger. Etter kl 16.30, henter du barnet ditt på 
kjøkkenet i bygg A. 

 
Store barn:      

Tid Aktivitet 

06.45              Barnehagen åpner. Frem til kl 07.00 leveres barnet ditt på 
kjøkkenet i  bygg A 

07.45 – 09.00     Frokost 
 

09.10                   Morgenmøte for tidligvaktene 
 

 09.30 – 10.45         Gruppeaktiviteter / utelek 
 

11.00                   Lunsj 
 

11.45  Hvile / sove –  ute /- innelek 
Påkledning til utelek 
 

14.00                   Ettermiddagsmat ( frukt og skive / knekkebrød / korn m.m) 
 

 16.00                    Rydde, klargjøre for avslutning av dagen på avdelingen inne og ute 
 

17.00                   Barnehagen stenger. Etter kl 16.30, henter du barnet ditt på 
kjøkkenet i bygg A. 
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Felles for alle avdelingene er at tidspunktene gjennom dagen kan variere noe fra avdeling til 

avdeling avhengig av barnas dagsform, planer på avdelingene, samarbeid mellom 

avdelingene m.m..  

Alle avdelinger har i løpet av dagen ei samlingsstund. Tidsrommet for samling kan variere 

mellom avdelingene ut i fra barnegruppa og aktiviteter.      

         

5.Litt om avdelingene 

 
FARGESTIFTEN:  tlf; 46 89 73 83 

Småbarnsavdeling 

12 plasser 

4 årsverk 

 

Ansatte høsten 2018: 

Siv Mona Borkhus, pedagogisk leder 

Kristin A. Berntsen, barnehagelærer 

Ann Margreth Berg, fagarbeider 

Elin Andreassen, barneveileder 

Cam G. Andersen, barneveileder 

Sandra Adomaitiene, fagarbeider 

 

 

FURUSUSEN tlf; 91 12 25 42 

Småbarnsavdeling 

12 plasser 

4 årsverk 

 

Ansatte høsten 2018: 

Kathrine Dahlsveen, pedagogisk leder 

Svanhild Storli Lyngby, barnehagelærer 

Lene Sønes, barneveileder 

Randi Sandbæk Moen, fagarbeider 

Amy Kippernes, fagarbeider 

Connie Brusveen, barneveileder. 
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             HOMPETITTEN tlf; 46 86 59 02 

Småbarnsavdeling 

12 plasser 

4 årsverk 

 

Ansatte høsten 2018: 

Sissel Kjærvik, pedagogisk leder 

Anne Mette Berget, barnehagelærer 

Therese Engelien Løkken, fagarbeider 

Inger Plassen, fagarbeider 

Elisabeth Skoglund, barneveileder 

Stine D. Sandviken 

 

 

NØTTELITEN: tlf; 95 16 60 78 
Småbarnsavdeling  

12 plasser 

4 årsverk 

 

Ansatte høsten 2018: 
Julie Margrethe Lunde, pedagogisk leder 

Anna Slåtten, barnehagelærer 

Anne Nicolaysen, fagarbeider 

Reidun D. Lunden, lærer / fagarbeider 

Gunvor Skjerven, fagarbeider 

Lillian Strøm, barneveileder 

Pernille Lothe Rikenberg, barneveileder 

 

BLÅBÆRTUA:   tlf; 91 36 17 93 

Storbarnsavdeling 

18 plasser 

3 årsverk 

 

Ansatte høsten 2018: 

Therese Rosenberg, pedagogisk leder  

Maren Kleven, barnehagelærer 

Gunvor Skjerven, fagarbeider 

Amy Kippernes, fagarbeider 
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STEINRØYSA:   tlf; 46 89 59 45 

Storbarnsavdeling 

18 plasser 

3 årsverk 

 
Ansatte høsten 2018: 

Linda Sætre, pedagogisk leder 
Ann Kristin Tørud, barnehagelærer 
Wenche Ulvmoen, fagarbeider  

Vigdis Skundberg, fagarbeider 

Anja Teksum, fagarbeider 

 

MJØLKERUTA:  tlf; 91 34 47 89 

Storbarnsavdeling 

18 plasser 

3 årsverk 

 

Ansatte høsten 2018: 

Cicilie Monsbakken, pedagogisk leder 

Mariann Fjellstad, barnehagelærer 
Linda Skogsrud, fagarbeider 

Silje Simensen Plassen, fagarbeider 

 

 

Harefrøken tlf; 48 15 38 36 

Storbarnsavdeling 

18 plasser 

3 årsverk 

 

Ansatte høsten 2018: 

Marianne Andersen, pedagogisk leder 

Aurora Bakken, barnehagelærer  

Lise Doblaug Husby, fagarbeider 

Lillian Strøm, barneveileder. 
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Geitekillingen  tlf; 48 15 38 36 

Storebarnsavdeling 

18 plasser 

3 årsverk 

Ansatte høsten 2018: 

Ingvild Huse, pedagogisk leder (permisjon til mars) 

Lise Marie R. Strand, pedagogisk leder (vikar for Ingvild) 

Stine Døsrønningen, barnehagelærer 

Patricia Duran, fagarbeider  

Ann-Kristine Kristensen Sommer, fagarbeider 

Wenche Kristensen, barneveileder 

 

ØVRIG PERSONALET:   

Monica Bjørklund, støttepedagog 

Kitty Rustadbakken, spesialpedagog 

Hanne Lundsveen, Fagarbeider - kjøkken 

Isabelle Gustafsson, barneveileder - styrkningsressurs 

Julie Ophus, fagarbeider, Fagarbeider - styrkningsressurs 

Hanne Snekkerhaugen, barneveileder - styrkningsressurs 

Utover dette har vi vikarer som vil være på avdelingene ved behov 

i kortere og noe lengre vikariater gjennom året. 

 

ADMINISTRASJONEN:   tlf; 90 63 45 55 

Tone Kristiansen, barnehageleder , tlf; 91 24 10 39 

Sissel K. Ihle, assisterende leder , tlf; 46 89 56 25 

Linda Sætre, arbeidsleder  tlf; 46 86 40 62 

Cecilie Skappel Hulleberg, konsulent tlf; 46 86 40 62 

 

 

 

6.Bursdagsfeiring 
Alle bursdagsbarn får bursdagskrone og bursdagssang i samling den dagen de har 

bursdag. Felles bursdagsfest for de som har bursdag samme måned, en gang i 

måneden. Dagen feires med varmmat og dessert som bursdagsbarna får velge fra 

egen meny. Storebarnsavdelingene feirer bursdag på kjøkkenet  
 

Vi ønsker ikke at bursdagsinnbydelser leveres ut i barnehagen!                                       

- med mindre alle på avdelingen, eller alle gutter/jenter blir invitert. 

 Navn og adresseliste på barna kan fås i barnehagen ved forespørsel. 
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7.Kjøp av enkeltdager i barnehagen 
Foreldrene har mulighet til å kjøpe ekstradager utover det plasstilbudet de har fra før 

av. Denne ordningen gjelder kun for de barna som har plass i barnehagen. 

 

Salg av ekstradager kan skje dersom det er ledig kapasitet enten ved at barnegruppa 

ikke er fylt opp eller ved at barn er fraværende. Den ekstra oppholdstiden avtales på 

forhånd i form av en kontrakt som skrives i barnehagen. 

Betaling av ekstradager legges til den faste regningen som kommer en gang i 

måneden. 

 

 

 

 

 

 

8.Ferie  
I vedtektene for de kommunale barnehagene i Ringsaker står det i  

§ 7.3: ” alle barn skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året. 

Planleggingsdagene kan regnes som ei ferieuke. Barnehagene har sommerferie og er 

stengt uke 28 og 29.” 

 

§ 7.2: ”Barnehageåret varer f.o.m 01.08. t.o.m. 31.07. Barnehagen er åpen alle 

hverdager, og har stengt på lørdager. 

Julaften, nyttårsaften og onsdag før påske er barnehagen stengt. 

I henhold til vedtektene skal foreldrene gi bindende melding på forhånd om de ønsker 
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å benytte barnehagetilbudet i jule – og påskeuka. Bemanningsplan for barnehagen 

blir fastsatt etter dette.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Planleggingsdager 
Vi har fem planleggingsdager i løpet av året. På disse dagene er barnehagen stengt. Vi 

jobber med planleggingsarbeid for inneværende og kommende år, kvalitetsutvikling, 

prosjektarbeid og kompetanseheving for personalet. 

Planleggingsdagene står oppført i årsplanen.  

 

Planleggingsdagene for barnehageåret 2018-2019 er; 

Torsdag 30.august og fredag 31.august 

Mandag 15. oktober 

Onsdag 2.januar 

Fredag 31.mai 
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10. Bringing og henting 
Personalet møter barna om morgenen.  

Hvis vi ikke ser at dere kommer så vær snill og si fra til oss, eller følg barnet inn på 

avdelingen. 

Av hensyn til barnets sikkerhet må dere aldri forlate barnehagen før barnet er tatt 

imot av en av oss. 

Når barnet blir hentet vil vi gjerne at dere hjelper barnet å huske på å rydde 4 leker 

før dere går hjem, slik at alle bidrar til en ryddig avdeling som er klar til neste dags 

aktiviteter. 

 

Når noen andre enn foreldre/ foresatte henter eller bringer barnet er det viktig at 

barnehagen får beskjed om dette. Vi overlater ikke barnet til noen vi ikke vet skal 

hente! 

NB! Barnet må være i følge med en voksen når det går ut porten. Dette er meget 

viktig av hensyn til barnets sikkerhet. 

 

De daglige møtene ved bringing og henting gir foreldre og personalet mulighet til å 

utveksle gjensidig informasjon om hvordan barnet har det, om det er skjedd noe 

spesielt, hva barnet har gjort i løpet av dagen m.m. 

 

11.Foreldrebetaling 
Foreldrebetaling og søskenmoderasjon skal være i samsvar med de satser som til 

enhver tid måtte være fastsatt av kommunestyret. 

Betaling for barnehageoppholdet gjelder for 11 måneder pr. år, dvs ingen faktura i 

Juli. 

Fravær under 1 måned gir ikke rett til redusert betaling. Fravær over 1.måned kan gi 

rett til redusert betaling når spesielle forhold måtte foreligge. 

Oppsigelse; Oppsigelsesfristen er 2 måneder gjeldende fra 1. i påfølgende måned. 

Oppsigelsen må sendes elektronisk via hypernett                              

(www.ringsaker.kommune.no under barnehage). Dersom oppsigelser leveres etter 

1.februar, - må det betales ut barnehageåret, til og med juni måned. 

 

Redusert foreldrebetaling; Stortinget vedtok 17.04.2015 en endring av forskrift om 

foreldrebetaling i barnehager. Endringen innebærer at ingen husholdninger skal 

http://www.ringsaker.kommune.no/
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betale mer en 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. I praksis betyr dette at 

husholdninger med lavere bruttoinntekt enn kr 473.00 (1.mai 2015) kan søke om 

reduksjon av foreldrebetalingen. Ordningen er søknadsbasert. 

Fra 1.august 2016 utvides ordningen med fritak for foreldrebetaling i 20 timer. 

Ordningen utvides til også å gjelde 3-åringer. For barnehage 2016/2017 kan barn som 

er født i 2013, 2012 og 2011 komme inn under ordningen. Eldre barn med utsatt 

skolestart kan også komme inn under ordningen. Se ringsaker.kommune.no 

 

 

 

Viktig informasjon ved mislighold av betaling for plass i barnehage og SFO: 

Ved 2 måneders uteblitt betaling, eller dersom betalingen gjentatte ganger er 

uregelmessig, kan plassen gå tapt. All restanse skal være nedbetalt før ny plass 

innvilges. Forfalt oppholdsavgift i barnehage og skolefritidsordning skal være  

àjour før inntak, bytte eller endring av plass kan finne sted. 

 

 

12.Mat i barnehagen 
Mat og tradisjoner er viktig for oss i Nes barnehage. Alle barnehagens kjøkken er 

tilrettelagt slik at barna kan være med å lage, lukte, smake og sanse maten vi spiser.  

Vi spiser mat som tilsvarer et vanlig sunt kosthold, og vi har hjemmebakt brød til alle 

brødmåltider. Varm lunsj tilberedes både inne i barnehagen og ute på bål.  

Barna får formiddagsmat, ettermiddagsmat og frukt hver dag (se pkt 13 for turdag). 

Til alle måltider serveres melk, juice eller vann. 

 

Det blir gjort egne avtaler på avdelingene for de enkeltbarna som har spesielle behov 

og / eller allergier, i forhold til ulike typer mat.   

 

 

 

 

13.Turdager 
Alle barna har stort sett en turdag hver uke. (Dette kan variere ut i fra hvilken 

plasstørrelse barnet har.) På turdagen har barna på storebarn med seg egen sekk, 

sitteunderlag, matpakke og drikke.  

For mange av barna er spenningen ved det å sette seg ned og åpne medbrakt 

nistepakke en viktig del av det å være på tur.  
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Følg med på info fra avdelingene om når ditt barn har turdag.  

 

14.Forsikring 
Barna er ulykkesforsikret. Denne forsikringen gjelder i barnehagen, på turer, og på vei 

til og fra barnehagen. Forsikringen dekker behandling hos lege, tannlege, eventuelle 

spesialister og transport til behandling. Barnehagen melder inn skaden til 

kommunen/Gjensidige. Eventuelle krav rettes fra foreldre til Gjensidige. Gjensidige 

tar da kontakt med kommunen, som forsikringstaker. 

OBS! Egenandel på kr. 500,- 

 

 

 

15.Barnehagens forventninger til foreldrene 
Vi gjør vårt beste, og ønsker at dere og deres barn skal trives og oppleve at dere har 

et kvalitativt godt tilbud her i barnehagen.  

Våre forventninger til dere er at barna har med seg riktige klær til vær, nok skifteklær 

og sko til vær og årstid, at våte klær og votter tas med hjem til vask/tørk, at barna er 

hentet innen åpningstida, og at dere leser igjennom informasjon som blir gitt ut.  

I tillegg ber vi om at påmelding i ferier overholdes, og at dere gir beskjed til 

barnehagen hvis det blir endringer. 

 

16.Fravær og sykdom 
Når barnet ikke kommer til barnehagen pga ønske om fridag eller sykdom, så er det 

fint om dere ringer oss og gir beskjed innen kl. 9.30. 

 

Vi forholder oss til Kommuneoverlegens ”helseråd for barnehagebarn.” ( Denne 

finnes på barnehageportalen, og i garderoben på avdelingen). Husk på at barnet ikke 

kan være i barnehagen ved smittsomme sykdommer som for eksempel omgangssyke 

og diare, feber og barnesykdommer.  

 

17.Ulykker og dødsfall 
Barnehagene har en beredskapsplan for ulykker og dødsfall. Denne planen bør også 

foreldre lese/være kjent med uten at det har skjedd noen ulykke eller dødsfall. Når 

alle kjenner til planen på forhånd, gjør det at samarbeidet under en vanskelig 

situasjon blir lettere, og vil kunne være viktig for hvordan barna opplever situasjonen. 

Planen er tilgjengelig i barnehagen. 
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18.Foreldresamarbeid 
Et godt samarbeid mellom barnehagepersonalet og foreldrene /de foresatte er en 

selvfølgelig del av barnehagens arbeid, og en viktig forutsetning for at barna skal 

trives og utvikle seg i barnehagen. 

 

Vi setter pris på åpenhet, og at dere sier fra til oss hvis det er noe dere ikke er 

fornøyde med, eller noe dere funderer på. 

 

Vedlagt i dette infoheftet finnes ”plan for foreldresamarbeid”. Denne planen 

inneholder informasjon om Samarbeidsutvalg, foreldreråd, foreldreutvalg, 

foreldrekontakter, og eksempler på ulike arenaer for samarbeidet med dere 

foreldre/foresatte. 

I «plan for foreldresamarbeid» finner dere også årshjul for foreldresamarbeid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldresamtaler; 

Det er avsatt tid til to foreldresamtaler pr. år. En samtale er obligatorisk, og en er 

frivillig. Foreldresamtalen er viktig for samarbeidet mellom barnehagen og 

foreldre/foresatte. Avdelingen innkaller til foreldresamtale, og det er mulighet til å be 

om flere samtaler hvis dere føler behov for det. Det er også tilbud om 

oppstartsamtaler i august, for de som er nye – eller har byttet avdeling. 

 

Foreldremøter; 

Vi har tre foreldremøter i året, ett tidlig på høsten, et seinhøstes, og et på våren. På 

høsten har vi informasjon om hvordan oppstarten på nytt år har vært. Senere 

kommer temakvelder og diverse info om barnehagehverdagen. 

Vi setter pris på om dere foreldre kommer med innspill til ønske om tema. 
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19.Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal barnehagen ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte som har barn i barnehagen.  

 

Samarbeidsutvalget i Nes barnehage vil bestå av: 

- 2 stk representanter fra foreldrene (velges blant foreldrekontaktene ) 

- 2 stk representanter fra de ansatte 

- En politisk representant, valgt av kommunestyret for 4 år av gangen. 

 Fra høsten 2012: Rune Øygarden, vara Anne Lise Mellbye  

- Barnehageleder er sekretær 

 

Mer informasjon om foreldreråd og samarbeidsutvalg finner du i  

”Plan for foreldresamarbeid” som er vedlagt dette infoheftet. 

 

20.Barnehagens hjemmeside 
Den finner dere ved å gå inn på Ringsaker kommunes nettside, under barnehager.Her finner 

dere blant annet årsplanen vår, og litt om barnehagen.  

 

21.Samarbeidspartnere utenfor barnehagen 
Barnehagen har flere samarbeidspartnere utenfor barnehagen. Av disse kan nevnes; 

- PPT – kontoret 

- Logopedisenteret 

- Helsestasjon 

- Barnevernet 

- Barneskolene 

 

 

22. Samarbeid med biblioteket: 

Høytlesning, se og prate seg gjennom bøker er viktig for alle barns språk- og begrepstrening. 

Barnehagen samarbeider med biblioteket om bokkasser til avdelingene tilknyttet ulike 

temaer, og et tilbud til dere foreldre om bokpakker.  

Mer informasjon om bokpakker blir gitt på foreldremøte på høsten.   
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23. Barnehagens innhold og satsningsområder  

 

                         ”Store” barn og ”Små” barn  

  – hvordan jobbe seg igjennom temaene i årsplanene 
 

Alle barna kan jobbe med alle temaene, - tilrettelagt for utviklingsnivået de er på. 

Dere vil få utfyllende info om hvordan temaene blir tilrettelagt, på månedsplanene / 

månedsinfoen for hver avdeling. 

 

Naturlig nok øker tiden en bruker på temaaktiviteter etter som barna vokser til. 

De yngste barna trenger mye av dagen til å få dekket sine primære behov som mat, 

stell, omsorg og hvile. Gjennom alle hverdagsrutiner, samlinger og lek lærer barna 

hele tiden nye ting – og de voksne fletter temaene inn der det passer i f.eks regler, 

rim og sanger, påkledning, og andre hverdagssituasjoner. 

Avdelingene vil kunne ha forskjellig tilnærmingsmåter til temaene etter hvordan 

barnegruppa er sammensatt.  

 

De eldre barna jobber med temaene i mer tydeligere økter enn de minste. Hvordan 

en ønsker å ta fatt i de ulike temaene vil derfor kunne variere noe fra avdeling til 

avdeling.  

 

Felles for alle småbarnsavdelingene og alle storbarnsavdelingene er at vi jobber mot 

felles mål. De pedagogiske lederne samarbeider på tvers av avdelingen slik at en del 

temajobbing blir likt på de ulike avdelingene. 
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Målet er at alle barna gjennom temaene i årsplanen, hverdagsaktiviteter og 

rutinesituasjoner -skal utvikle seg i eget tempo og nå nye mål, i samsvar med 

rammeplanen.  

 

 

 

 

 

 

Mattematikk og Engelsk 

Det jobbes med mattematikk og engelsk i barnehagene i Ringsaker kommune, da dette sees 

på som et viktig satsingsområde. En ønsker at barna skal få en grunnleggende” begynner 

kunnskap/ kjennskap” og nysgjerrighet til disse områdene, som igjen vil gi dem en positiv 

opplevelse når de møter dette i skolesammenheng.  

Det er utarbeidet felles målsettinger i matematikk og engelsk for barnehagene Ringsaker 

kommune. Målsettingene gjør at alle barna i Ringsaker, uavhengig av hvilken barnehage de 

går i, får tilnærmet lik kjennskap og erfaring med matematikk og engelsk før skolestart. 

Alle avdelinger jobber med matematikk og engelsk, og temaene blir tilpasset barnas nivå. 

 

Matematikk; 

Vi ønsker å utvikle barnas matematiske begreper, og vi tilrettelegger aktiviteter som bidrar 

til å bygge opp matematikk kunnskapen hos barna. På et nivå som er tilpasset barnas alder 

og utvikling. Vi prøver å se matematikk i barnas lek og hjelper dem å sette ord på det. Vi 

ønsker å gjøre barna bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener. 

Matematikk er en måte å beskrive omverdenen på, og en måte å sette ord på problemer – 

for så å løse dem.   
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Engelsk; 

Vi ønsker at barna skal oppleve, og bli nysgjerrige på engelsk som språk på en positiv måte. 

Det er viktig å tilrettelegge for barna på deres nivå. Vi bruker fraser, transparente ord, 

sanger, rim og regler, og leker.  Læreverket” Learning english with Teddy” hjelper oss  til å 

flette språket inn i hverdagsaktiviteter på en morsom måte.  

Forskning viser at å leke mye med språklyder, og nye språklyder, er fint også for barn som 

strever litt med egen norsk uttale. Det blir da tydeligere at vi alle har lyder vi ikke kan, og 

som det er gøy å øve på. Det ufarliggjør det å tulle og leke med språk – i alle variasjoner. 

Det å lære seg  ”litt” engelsk øker også selvtilliten 

fordi den positive responsen på kunnskap er  

sterk.  ”Oi!..du kan jo engelsk jo”  

 

 

 

Fysisk aktivitet 

Variert fysisk aktivitet inne og ute er av stor betydning for barnas utvikling av motoriske 

ferdigheter og kroppsbeherskelse.  

Vi har et flott uteområde med egen hundremeterskog innenfor gjerdet, og skiløype og skog 

utenfor gjerdet. Dette gjør at vi har en unik mulighet til å gi barna gode naturopplevelser, og 

gleden ved å være i fysisk aktivitet. Barna får trening i å gå i ulendt terreng, oppleve naturen 

i all slags vær, øve opp balanse, oppleve mestring og at fysisk aktivitet er morsomt. Vi går på 

ski, aker på akebrett, lager mat på bål, går på oppdagelsesturer, og de eldste barna får øve 

seg på å spikke.  

Vi legger også til rette for å gi barna gode erfaringer med å nyttegjøre seg av de 

naturmaterialene vi finner ute, til lek og formingsaktiviteter.  

 

Barnehageåret 2017-2018 har vi også fått tildelt tid i Neshallen på mandager. Dette er et fint 

supplement til det å være ute i skog og mark. 

 

Oppe i  ”Tveterskogen” har vi lavoen vår. Den blir flittig brukt av turgruppene våre, både 

sommer og vinter. Vi er i startgropa på å få bygget oss en lavvo i tre . 

Vi har også en lavo i tre og glass som er plassert i Hundremeterskogen vår.   
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PROSJEKT DUÅ 

De utrolige årene 

Hele personalgruppa, også de faste vikarene, har hatt opplæring i DUÅ – de utrolige 

årene gjennom flere år.  

I Ringsaker kommunes strategiplan for barn og unges psykiske helse er DUÅ 

beskrevet som et ønsket tiltak. Gjennom prosjektet har personalet fått kjennskap til 

mange gode strategier for å fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn.  

Vi kommer til å fortsette å bruke å videreutvikle den tilegnede kompetansen og vi 

kaller oss nå en DUÅ barnehage. 

 

De utrolige årene handler om hvordan fremme barnas sosiale og emosjonelle 

kompetanse for å unngå uønsket adferd. Uønsket adferd kan for eksempel være 

utfordringer i bringe – og hentesituasjon, måltid, leggesituasjon, pottetrening, 

påkledning, overgangssituasjoner, lek med andre, og aggresjon m.m.  

Vi ønsker å lære barna og sette ord på følelsene sine, og å håndtere dem på en god, 

og sosialt akseptert måte. Bevissthet i voksenrollen er viktig, og vi veileder, 

omdirigerer, oppmuntrer og roser barns adferd. Trygge barn er grunnlaget for en god 

utvikling på alle plan, og vi jobber kontinuerlig med å bygge gode relasjoner mellom 

barn/voksen, og barn/barn for å kunne ivareta hver enkelt på en best mulig måte. 

Voksne er rollemodeller. Gode relasjoner mellom oss voksne og dere foreldre i tillegg 

til tydelige rammer og regler er viktig for å gi barna trygghet. Voksne er voksne og må 

stå fram som tydelige og trygge, og vise vei, selv om det innebærer et «nei» 

innimellom. Et annet viktig moment er å være i forkant, for å hjelpe barnet i 

situasjoner vi vet kan være vanskelig for den enkelte.  
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Prosjekt  

Grønne tanker Glade barn. 
 

 

 

 
Ringsaker kommune har innført dette opplegget i både barnehage, barneskole og 

ungdomskole. I barnehage heter det Grønne tanker, glade barn. «Tankene som svirrer rundt 

i et barnesinn, er avgjørende for barnets følelser, handlinger og utvikling. Det man lærer om 

følelser og tanker som liten, kan brukes i mange situasjoner og relasjoner underveis i livet. 

Barn kan øve på å gi seg selv og andre oppmuntring, trøst og støtte. De kan lære å tenke om 

seg selv og andre med vennlighet og respekt. Barn trenger hjelp av voksne for å utvikle sin 

bevissthet rundt tanker og følelser og hjelp til litt etter litt å klare seg godt selv.» Sit. Fra Sint 

og glad i barnehagen, Solfrid Rakne. Dette blir for de eldste barna nå i år. 

 

RØDEtanker og GRØNNEtanker: 

Tenkebamsene Rød og Grønn skal hjelpe barn til å lære å forholde seg konstruktivt til 

sine egne tanker. 

Tanker som hjelper deg til å bli trygg og glad, kalles grønntanke. 

Tanker som lurer deg til å bli mer redd, trist og sint enn du trenger, kalles rødtanker. 

Vi kommer også til å bruke salaby.no hvor vi møter Roald, Trine og Emil i Maurtua 

barnehage. Gjennom fortellinger, øvelser og spill lærer vi hvordan de tenker, føler og 

handler.  
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