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VELKOMMEN TIL VESLEPARKEN BARNEHAGE  

Den jobben vi gjør i barnehagen kan ha livslang betydning for barna og det er 

ikke tilfeldig hvordan vi organiserer og legger til rette hverdagen. 

Her kan dere lese om hvordan personalet vil legge til rette for at barna som går 

her skal få et kvalitativt godt tilbud, med gode dager i barnehagen. 

Årsplanen er laget på grunnlag av kunnskap, erfaringer, evaluering og 

refleksjoner som personalet har tilegnet seg og jobbet med over tid. Vi ønsker 

at barn og foreldre skal oppleve høy kvalitet i barnehagetilbudet, og at barna 

som går hos oss skal få det beste utgangspunktet for å klare seg og ha det godt 

i dag og i framtida. 

Det skal være en progresjon for barna gjennom tiden de går i barnehagen. Barna 

skal bli møtt av voksne som har kunnskap om, og legger til rette for de ulike 

aldersgruppene på våre to avdelinger. 

For at vi skal kunne gi det beste tilbudet må vi kjenne det enkelte barnet godt. 

En god barnehagedag for det enkelte barnet dannes i samarbeid med foreldre og 

foresatte. Foreldresamarbeidet og tilbakemeldinger er viktig for oss, og vi 

oppfordrer dere til å komme med innspill og spørre oss om det dere er opptatt 

av. Da er muligheten stor for at vi lykkes! 

Vi ønsker dere alle et fint barnehageår med mange gode opplevelser for 

barna deres  

Vi gleder oss! 

 

Vesleparken bhg. 01.08.19 

 

Sissel Bakaas  

Ass. bhg.leder 

Hempa & Vesleparken bhg. 



 
 

OM BARNEHAGEN 

                                                                                                                                                                                                                              

Vesleparken barnehage ligger sentralt i Brumunddal, med nærhet til skogen, Mjøsa 

og sentrum med blant annet bibliotek.  Vesleparken har to avdelinger i hvert sitt hus, 

Eventyrhuset og Bjørnehiet.  

Barnehagen gir et fleksibelt tilbud i forhold til antall dager ukentlig, noe som betyr at 

barnetallet vil variere fra år til år. 

 

PERSONALET  

Barnehageleder  Hempa/Vesleparken 100% Gry Gulliksen  

Assisterende barnehageleder 100% Sissel Bakaas 

   

Pedagogisk leder – Eventyrhuset  100% Kine Evenrud 

Pedagog – Eventyrhuset 100% Kristian Flagstad 

Fagarbeider – Eventyrhuset   100% Anne Marie Antonsen 

   

Pedagogisk leder – Bjørnehiet 100% Randi Sveen 

Pedagog – Bjørnehiet 100% Helen Aune  

Fagarbeider – Bjørnehiet 100% Anne Håve 

Fagarbeider – Bjørnehiet 100% Åshild Håve 

     

Fagarbeider – engasjement    20% Kristin Solberg 

   

Merkantilt ansatt 54% Hege Berger 
Martinsen 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                            

 

Vesleparken barnehage                       

Bakkehaugvegen 4                                                  

2383 Brumunddal 

Tlf. 46 84 14 77 

 

Bjørnehiet: 97 10 94 53 

Eventyrhuset: 41 58 13 43 

 



 
 

                                                                                 

PLANLEGGING OG VURDERING 

”Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i 
det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for 
enkeltbarnet og barnegruppa.»   Rammeplanen kap. 7 

Alle barnehager skal ifølge Rammeplan ha en årsplan. I tillegg til dette får dere 
månedsplaner og månedsbrev som sier mer konkret om den jobben vi gjør. 
Dokumentasjon handler i stor utstrekning om å sette ord på de erfaringene som 
barna gjør. 
Dette er noen av de måtene vi ønsker å dokumentere hverdagen i barnehagen på: 

 Presentere barnas egne prosjekter 
 Presentere bilder og tekster som synliggjør hverdagen i barnehagen 
 Observasjon av samspillet på avdelingene 
 Foreldresamtaler 
 Foreldremøter 

Vi ønsker at dokumentasjonen i tillegg til å gi informasjon, kan brukes som 
utgangspunkt for refleksjon omkring kvaliteten. 

«Bhg. skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Målet er å sikre at alle barn får 
et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.» Rammeplanen kap.7 

Vurdering av kvaliteten på det arbeidet som gjøres i barnehagen vil skje på: 

 Personalmøter 
 Pedagogisk ledermøter 
 Foreldremøter 
 Planleggingsdager 
 Avdelingsmøter 

(se vedlegg: Plan for vurdering og dokumentasjon for Vesleparken barnehage) 

 

Brukerundersøkelse                              

Enheten hadde kartleggingsundersøkelsen «Kultur for læring» høsten 2017, og dere foreldre 

er gjennomgående fornøyd med barnehagen vår. Neste kartlegging kommer høsten 2019. 

Foreldres muligheter for å påvirke barnehagens innhold skal alltid være tilstede, her kan 

ønsker og behov være ulike og ikke alltid like lett å etterkomme. Barnehagen vil etterkomme 

ønsker så langt det er pedagogisk og praktisk forsvarlig. Viktig med god kommunikasjon og 

ærlige tilbakemeldinger.  

Foreldrekontakter blir valgt på første foreldremøte på høsten. 



 
 

PLANLEGGINGSDAGER 2019-20 

I Ringsaker kommunes barnehager har personalet 5 planleggingsdager i året hvor 

barnehagen er stengt. 

Vi prøver å legge noen av disse dagene samtidig som skolene har elev-fri eller 

planleggingsdager, med tanke på familier som har barn både i barnehagen og på 

skolen. 

Planleggingsdager 2019-20:  

Torsdag 15 og fredag 16. august 

Fredag 31.01.20 

Mandag 23.03.20 

Tirsdag 02.06.20 

 

Dagene benyttes på ulike måter for å utvikle personalet til å gjøre en best mulig jobb 

i barnehagen. I år vil vi bl.a. bruke dagene til å heve kompetansen hos personalet 

innenfor følgende temaer: 

 Tilknytning 
 Barns medvirkning 
 IKT; digitale verktøy 
 Grønne tanker – glade barn 
 Anerkjennende kommunikasjon; barnesamtaler                             
 Motivasjon og arbeidsglede 
 Veiledning satt i system 
 Kultur for læring 

 

                                                                                                                                                                            
Kvalitet i barnehagen handler om et kompetent personale! 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
(Tegning: Nuria Moe) 

     



 
 

  

 

 

     

 

 

  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVA DERE FORELDRE KAN 

FORVENTE AV OSS …. 

 

 Vi respekterer at det er dere 

som kjenner deres barn best. 

 Vi er engasjert i jobben vår og 

barnet deres. 

 Barnehagen arbeider i tråd 

med gjeldende 

lover/forskrifter. 

 Vi setter dere som bruker i 

sentrum, og imøtekommer 

deres behov så langt det lar 

seg gjøre pedagogisk og 

praktisk. 

 Vi bruker tid på 

foreldrekontakt. 

 Vi tar deres gleder og 

bekymringer for barnet deres 

på alvor og anerkjenner det. 

 Vi innbyr til åpenhet og tillit. 

 Besøksdag for nye barn i juni. 

 Foreldremøte for nye barn i 

juni. Ved behov. 

HVA FORVENTER VI AV 

DEG/DERE ... 

 

 At dere informerer oss om 

ting/hendelser som kan ha 

betydning for, eller innvirkning 

på barnets hverdag. 

 At dere tar kontakt med 

personalet når dere leverer og 

henter barnet. Vi tar kontakt, 

men av og til er den ansatte 

alene og må være inne på 

avdelingen/sammen med 

barna når dere kommer. 

 At dere gir tilbakemeldinger 

på det vi gjør og planer vi har. 

 At dere sier ifra når det er noe 

dere ikke er fornøyd med. 

Dette tas direkte opp med 

pedagogisk leder eller daglig 

leder. 

 At dere leser informasjon på 

oppslagstavler og på barnets 

plass. 



 
 

VESLEPARKEN – EN FLERKULTURELL BARNEHAGE 

OG ET STORT MANGFOLD 

I vår barnehage har vi barn og foreldre fra flere ulike land – kulturer – steder i Norge. 

 

RAMMEPLANEN SIER: 

 Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 

fremme mangfold og gjensidig respekt. 

 Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. 

 Barnehagen skal samtidig gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskapet. 

 Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og 

synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. 

 Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og 

støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle 

forutsetninger. 

 Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. 

 Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter. Gi rom for barnas egen kulturskaping 

og bidra til at barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. 

 Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og 

fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. 

 Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familie-former og sørge for at alle barn får 

sin familie speilet i barnehagen. 

 

VÅRE MÅL: 

 Være en flerkulturell barnehage. 

 Skape et læringsmiljø med respekt for enkeltmennesket og retten til å være 

forskjellig. Barn er likeverdige. 

 Se på det språklige, kulturelle og religiøse mangfoldet som det normale, og at dette 

mangfoldet blir en naturlig del av barnehagedagen. 

 Alle barn skal oppleve bekreftelse av egen identitet gjennom synliggjøring av ulike 

språklige, kulturelle og religiøse uttrykk i hverdagslivet. 

 Forebygge rasisme. 

 Møte alle barn og foreldre med anerkjennende væremåter og holdninger. 

 

 

 

 

 

 



 
 

SPRÅK - ET SATSNINGSOMRÅDE I VESLEPARKEN BARNEHAGE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIKT OG VARIERT SPRÅKMILJØ 

Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i barns liv. Språk har stor betydning for 

den følelsesmessige, sosiale og intellektuelle utviklingen. Gjennom språket kommer 

barn inn i fellesskapet med andre mennesker og lærer om verden og seg selv. Når 

barn er i godt samspill med andre, tilegner de seg språk. Barnehagen må sørge for at 

alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenking og som uttrykk for egne tanker og 

følelser. 

Alle situasjoner gjennom hele dagen brukes til språkstimulering. Fagområdet 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST er i fokus gjennom hele året og i alle deler 

av barnehagehverdagen. 

Personalet må være bevisst sin rolle som språklig forbilde og hvordan de 

kommuniserer med barna gjennom hele dagen. De skal tilpasse sin kommunikasjon 

etter barnets språkkompetanse, spesielt med tanke på de flerspråklige barna. 

Sanger, rim, regler og høytlesing brukes som språkstimulerende tiltak. 

Vi legger til rette for opplevelser og førstehåndserfaringer som viktige tiltak for alle 

barns begrepsdannelse. Felles referanser gir mulighet for samtaler, felles forståelse, 

inkluderende lek og vennskap. Lek og vennskap har stor betydning for 

språkutviklingen. 

 



 
 

ANNET MORSMÅL ENN NORSK 

Flere barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i 

barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet for å uttrykke seg. 

Felles opplevelser og aktiviteter gir en unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. 

I samhandling mellom barn er det viktig å bli forstått. Barnehagen må støtte at barn 

bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige 

kompetanse. Personalet benevner alt, viser, bruker mimikk og kroppsspråk, bruker 

bilder og gjenstander. Dette gjør vi både for å forstå barna, og for å formidle ting til 

dem. 

Vi oppfordrer de flerspråklige foreldrene til å snakke morsmål med barnet sitt. Et godt 

morsmål har betydning både for språkutviklingen og identitetsutviklingen. 

HVA KAN BARNET BRUKE SPRÅKET TIL: 

Å oppnå kontakt - Løse konflikter - Uttrykke følelser – Gi og skaffe seg informasjon - 

Gi og få omsorg – Undring   

Leke med og snakke med, skaffe seg venner - Tenke med, spørre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OMSORG 

 
Personalet skal handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorg skal prege 
alle situasjoner i hverdagslivet, når barna leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. 
Praktisk hjelp, trøst, oppmuntring og beskyttelse. Vi skal se det enkelte barn og være 
oppmerksomt til stede. Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom 
personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Det ligger mye omsorg i å 
gi barna varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter. Vi skal tilby barna et 
miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Omsorg handler 
også om hjelp og veiledning til å kunne bli selvstendige individ som tar ansvar for egne 
handlinger og om å gi hjelp til selvhjelp. Vi har satt oss inn i og bruker Trygghetssirkelen 
som verktøy i vårt arbeid. 
 
 
 
For å gi omsorg må personalet:                                                 TRYGGHETSSIRKELEN   
 

- Gi barna tid til å bli kjent med barnehagens rutiner.  

- Vise barnet åpenhet, interesse og respekt. 

- Få til gode relasjoner mellom barn/barn og                              
barn/voksne 

- Kunne gripe øyeblikket 

- Være til stede der barnet/barna er  

- Tilby barna et miljø som preges av glede, 
 humor, kreativitet og omtanke for 
 fellesskapet 

 
 
 
 

 

ANTALL, ROM OG FORM & ENGELSK 

Vi vil også dette året jobbe med antall, rom og form & engelsk. Vi kommer til å være 

innom mange av de samme områdene, men med litt andre innfallsvinkler og 

arbeidsmåter. Barna skal oppleve kontinuitet, utvikling og mestring.  

Det er viktig å sikre at alle barna gis tidlig mulighet for å utvikle egne evner og 

interesser innen disse områdene, og bidra til et likeverdig barnehagetilbud uavhengig 

av hvilken barnehage barnet går i. I den forbindelse er det derfor utarbeidet felles 

kommunale målsettinger for dette arbeidet. Disse finner dere i enhetens 

virksomhetsplan. Målsettingene er en konkretisering av rammeplanens mål i forhold 

til begreper og områder innen antall, rom og form og engelsk. Disse begrepene skal 

barna lære i løpet av hele barnehagetida. 

 



 
 

 

 

AKTIVITETER – ASKELADDEN (barn f. 2014) 

 

 Grønne tanker – Glade barn 

 Trampoline aktivitetshefte 

 Tarkus – trafikkopplæring 

 «Ku-prosjekt» - gårdsbesøk & bedriftsbesøk hos TINE 

 English with Teddy                                                                                                                     

 Skriftlige oppgaver; bla. trene blyantgrep, oppmuntre til å skrive navnet 

sitt selv, bli bevisstgjort de ulike lydene 

 Antall, rom og form  

 Sosial kompetanse – selvstendighetstrening – vennskap                                        

 Samarbeid  

 Friluftsliv/turer                  

 IKT/PC                                                                                                              

                       

 

 

OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE 

Det er utarbeidet rutiner for overgangen mellom barnehage og skole i Ringsaker 

kommune. I vårhalvåret vil skolene ha informasjonsmøte for foresatte til høstens 1. 

trinns elever. Det vil også bli et møte mellom skole og barnehage med 

kunnskapsutveksling om barnehagens innhold, og hvordan vi har jobbet med de 

eldste barna. Barna får presentere seg for skolen ved å fylle ut skjemaet: «Hei, dette 

er meg!». Dette fyller pedagogisk leder ut sammen med barna. 

I mai/juni er det «Bli kjent – dag» på skolen/e, der barn og foresatte blir invitert 

sammen til skolen. 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                                                           

                                                 

 

 

 

         

 

 

  

DAGSRYTME 

Disse tidene vil variere noe på de ulike avdelingene. 

Kl. 06.45                        Barnehagen åpner 

                                  (oppmøte i Bjørnehiet fram til kl. 07.15) 

Kl. 06.45-09.00            Barna spiser medbrakt 

                                       frokost 

Kl. 06.45.00-09.30       Frilek 

Ca kl. 09.30-10.45       Frilek/aktiviteter 

Ca kl. 10.45                  Rydding 

Ca kl. 11.00                  Samlingsstund 

Ca kl. 11.15                  Formiddagsmat (smøremåltid,        

                                        varm mat en gng. pr. uke +    

                                        frukt/melk) 

Ca kl. 12.15                  Frilek ute 

Ca kl. 14.00                 Ettermiddagsmat  

(barna spiser medbrakt mat, melk får de i 

barnehagen) 

Ca kl. 14.30                Frilek ute eller inne 

Kl. 16.30                     Barnehagen stenger 

 

 



 
 

LEK – VOKSENROLLEN 

Å leke er det barna gjør mest av i løpet av en dag. Det inngår i det meste av det de 

gjør. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Her har barna høy 

kompetanse og engasjement. Vår oppgave som voksne blir å ta leken på alvor, og 

legge forholdene til rette for barna. Vi må skape lekemiljøer der barnas mulighet til 

selvbestemmelse blir ivaretatt. Der barna får mulighet til å tenke selv og tenke 

sammen med andre. Lekemiljøer der barn kommer sammen og samarbeider, og at 

det krever engasjement både følelsesmessig og kognitivt. 

Vi ønsker å fremme leken og barnas lekekompetanse/sosiale kompetanse. Dette 

henger tett sammen i hverdagen i barnehagen, og da trenger barna voksne som er 

aktive deltagere og gode støttespillere – lekekloke voksne  

Vi ønsker å gi rom for både organisert og uorganisert (fri) lek. I den organiserte leken 

får barna lære nye og tradisjonelle leker/lekformer, og vi voksne styrer leken noe. Det 

er viktig at alle barna får ta del i lek, og de som trenger det får hjelp. Vi ser det som 

viktig at barna får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med 

andre barn i lek. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og 

meningsskaping i barnehagen. Det er viktig for livsmestring og psykisk helse. Derfor 

er det avgjørende at vi voksne er bevisste på vår rolle i leken og samspillet med 

barna og mellom barna. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                           

                                                                                                   (Tegning: Nuria Moe) 

«Det du legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede,   

og latter kommer ut igjen som psykisk helse og 

mestring hos barna.»      

                            Ida Branzæg, psykospesialist på trygghetssirkelen   



 
 

Mål for voksenrollen i lek: 

 

 Være deltagende i barnas lek, men også holde avstand slik at barna kan leke 

for seg selv og sammen. Være oppmerksomt til stede for å observere 

 Være tilgjengelig for barna 

 Være forbilder for barna 

 Skape lekemiljøer der barna har mulighet til selvbestemmelse 

 Skape lekemiljøer som skaper motstand, slik at barna må bruke egen 

fantasi/kreativitet og samarbeide 

 Legge til rette for ulike typer lek; rollelek, konstruksjonslek, regellek, 

bevegelseslek 

 Være aktivt deltagende i rollelek/liksomlek 

 Legge til rette for lek i smågrupper slik at barna: 

- får gode opplevelser 

- utvikler ulike ferdigheter 

- får mer ro til å utdype bekjentskaper seg i mellom 

 Prate med barna; sette ord på leken/leker 

 Veilede barna til å ta kontakt på en positiv måte; de voksne kommenterer hvis 

et barn gjør/sier noe pent/positivt 

 Fordele oss til det beste for barna inne og ute 

 Veilede barna til å inkludere andre i leken 

 

 

 

 

«Vi lekte och lekte och lekte så det var                                                             

 underligt at vi inte lekte ihjäl oss.»                                   

- Astrid Lindgren - 

 

 

 

 

 

 



 
 

MORGENEN I VESLEPARKEN 

Ved levering av barnet i barnehagen, blir dere tatt imot i garderoben eller inne på avdelingen. 

De voksne er oppmerksomme på at dere kommer og vil hilse på dere. 

Er det noen som har behov for litt ekstra støtte i garderoben, vil personalet være 

oppmerksomme på dette. 

 

 

 

HENTING 

Ved henting vil vi gjerne at barna rydder opp litt av lekene. 

Da lærer de å rydde opp etter seg, og de siste barna slipper å ta alt. 

Det er viktig at dere sier ifra at barnet hentes, slik at vi til enhver tid har oversikt over hvilke 

barn som er i barnehagen. 

Barnet må vente på den som henter, og gå ut porten sammen med en voksen. Sikkerhet er 

viktig og det er mye trafikk på vegen utenfor. 

 

Det er kun voksne som skal åpne og lukke porten! 

 

 

 

 

 

 



 
 

KOSTHOLD               

Vi ønsker at barna skal få et sunt, tradisjonelt og variert kosthold. I tillegg vil vi 

fortsette å lage mat fra andre kulturer, her i barnehagen og ev. med hjelp av foreldre. 

Barnehagen vil sette fokus på å utvikle smakssansene til barna ved å oppmuntre og 

utfordre til å smake på nye ting. 

Vi er opptatt av at barna skal få delta i matlaging, både inne på avdelingene og ute 

på tur. 

Barna er med på å dekke bord, og smører maten sin selv mens voksne og barn 

prater sammen. De kan også være med å handle inn råvarer til matlaging.  

Mat og måltider gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter, og barna 

utvikler ferdigheter, kunnskap og holdninger som kan tas med videre i livet. På denne 

måten blir måltidene en del av det pedagogiske opplegget i barnehagen. 

Vi snakker med barna om hva maten inneholder, hvor den opprinnelig kommer fra, 

og hvordan den ender opp på matbordet hos oss; tilpasset barnas alder. 

Gjennom året er det ulike sesongvarer som vi kan bruke i matlaging, som for 

eksempel bær, frukt og grønnsaker om høsten.  

For barn og voksne skal måltidet i barnehagen være en god stund. Når vi sitter ved 

bordet, har barn og voksne god tid til å snakke sammen. Det er mye læring og 

danning i en måltidsituasjon. Under et smøremåltid lærer barna å vente på tur, 

sende, dele og be om ulike pålegg. Dette er viktige sosiale basisferdigheter å få på 

plass. Rammeplanen for barnehagene legger vekt på danning som en del av 

læringsbegrepet. 

Vi kommer også til å delta på aktiviteter på Geitmyra Matkultursenter for barn med 

jevne mellomrom. Dette vil det komme informasjon om når det er planlagt. 

Bursdagsfeiring og markeringer i barnehagen; når vi feirer bursdager i barnehagen ønsker vi 

også her at fokuset skal være på sunne og gode alternativer. Det er vi voksne som 

legger føringer for hva som er stas, og det å føle seg som spesiell den dagen man 

har bursdag. Bursdagsbarnet blir gjort like mye stas på gjennom oppmerksomhet, 

flagg ute, bursdagssamling med sang, utdeling av krone og kort, og noe å spise 

utenom det vanlige uten at dette er kake eller andre søtsaker. Barnehagen sørger for 

feiringen i barnehagen, slik at det ikke er nødvendig for dere foreldre å ta med noe 

hjemmefra. Men, har dere lyst har dere selvfølgelig mulighet til det  

Vi ønsker ikke noe forbud mot å spise kake, is e.l, men prøver i større grad å velge 

sunne alternativer som for eksempel smoothie og fruktsalat. 

 



 
 

GRØNNE TANKER – GLADE BARN 

Dette er et psykopedagogisk materiell rettet mot å stimulere barnas tanke- og 

følelsesbevissthet. Materialet skal brukes som en av barnehagens metoder for å 

hjelpe barna til å utvikle gode holdninger til seg selv og andre. Barna kan også få 

hjelp til å fremme evnen til egenomsorg og prososial atferd. 

Grønne tanker – glade barn kan hjelpe de voksne og barna i barnehagen til å snakke 

om og øve på å gjøre lure valg når følelsene og de automatiske tankene skaper 

vansker. 

Grønne tanker – glade barn er et tiltak for å fremme helsebringende samtaler. Glede, 

trygghet og tilhørighet stimuleres av samtaler. 

Å møte seg selv med høflighet, positive forventninger, raushet og respekt fremmer 

trivsel, læring og helse. Barn kan øve seg på å snakke vennlig til seg selv og andre. 

 

Dette opplegget skal brukes i hovedsak sammen med barnehagens 4 og 5 åringer, 

og brukes i alle de kommunale barnehagene. 

Det er laget materiell til 18 samlingsstunder om tematikken tanker og følelser. 

Følelsene glad, sint, trist, flau og stolt gjennomgås grundig. Vi skal bruke bla. en flip-

over som inneholder en side tekst og en side illustrasjon og foto til hver 

samlingsstund. 14 samlingsstunder gjennomføres før jul. Vi har også hjelp av en rød 

og en grønn bamse, samt det digitale læremiddelet Salaby. 

Vi starter opp i løpet av september. 

Dette opplegget vil barna møte igjen i skolen;  

på 2 trinn, 5 trinn og 8 trinn. 

 

 

                                                                                                          

 

                                                                                                       

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

                                       

  

HELE ÅRET JOBBER VI MED: 

Hverdagsaktiviteter; barna skal utvikle 

ferdigheter i de daglige arbeidsoppgavene 

som av-/påkledning, måltid, hygiene, 

matlaging, baking m.m. 

Barna skal utvikle selvstendighet, 

samarbeidsevne og omsorgsfølelse for 

hverandre. 

Alle er en del av fellesskapet, og alles 

bidrag er viktig og har betydning. 

Arbeidsmåter; trening i av-/påkledning, 

rydde, dekke bord til måltid, smøre egen 

mat, bake, lage mat, håndvask før mat og 

etter toalettbesøk, samt hjelpe hverandre. 

 

KUNST, KULTUR OG 

KREATIVITET 

Barnehagen skal gi barna mulighet til 

å uttrykke seg estetisk; gjennom 

forming, musikk, sang, dans og drama. 

Vi skal jobbe med ulike 

formingsaktiviteter knyttet opp mot 

den årstiden vi er inne i. Barna skal 

få erfaring med ulike materialer og 

teknikker, og fokus vil være på 

prosess framfor produkt. 

Det skal gis rom for barnas egne 

ideer og kreativitet; kanskje kan det 

også bli noen morsomme prosjekter 

ut av dette ..  

 



 
 

AUGUST 

 

 

 

                                           ** Planleggingsdager  15/16.08           

  

                                                                                                

                                                             

 

                                                              

 

 

 

 

I denne første tiden i barnehagen….  

 skal både voksne og barn bli kjent med hverandre 

 gjennom foreldre og kontakt med barna, får vi vite hva barna liker, spesielle ting å ta 

hensyn til, hva vi kan gjøre for at barnet skal trives og føle seg trygg hos oss 

 vi forsøker så langt det er mulig å lage rutiner/avtaler, som gjør avskjed med mor og 

far god for både barn og foreldre. Barn som savner mor og far skal bli sett og hørt, 

selv om vi ikke kan «trylle» foreldrene fram 

 denne første tiden er også viktig for de barna som har gått hos oss en stund. De skal 

bli kjent med de nye barna, og kan oppleve at gruppene forandrer seg 

 de voksne deltar mye i lek/aktiviteter den første tiden. På denne måten knyttes nye 

vennskap  

Fokus i august: 

Tilvenning 

Hvem er jeg – familien min 

Området rundt barnehagen – 

bli kjent 

Fokus på lek inne og ute 

Vennskap 

Dette tilpasses alder på barnegruppa. 

 

Alle barna kan jobbe med alle temaene-tilrettelagt for 

utviklingsnivået de er på. 

De yngste barna trenger mye av dagen til å få dekket sine 

primære behov, som omsorg, mat, stell og hvile. Her og 

gjennom sine hverdagsrutiner, samlinger og lek lærer 

barna hele tiden nye ting- og de voksne fletter inn temaet 

der det passer. Gjennom f.eks å telle noen tær og ta en 

liten regle ”på magen”…legger vi et tidlig fundament for 

mattekunnskaper. En aktiv voksen rolle, er med på å vekke 

barnas nysgjerrighet og tenne deres interesse for å søke, 

undersøke og prøve. De voksne vil møte barna på deres 

egne premisser, oppmuntre og veilede de inn i grenseland 

der de kan lære noe nytt. De voksne skal bruke humor og 

se, veilede og leke sammen med barna. 

 



 
 

SEPTEMBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus i september: 

Dyr – avdelingene velger 

seg et dyr som de har 

fokus på og skal bli litt 

bedre kjent med  

(se månedsplan) 

Grønne tanker – glade   

Barn (5-åringene) 

Høstaktiviteter 

Vennskap 

Turer i nærmiljøet 

Dette barnehageåret har vi valgt å ha fokus på dyr; norske 

husdyr og skogsdyr.  Vi bruker bøker, bilder, film, samtaler, 

turer, formingsaktiviteter, drama og musikk for å bli bedre kjent 

med det dyret vi velger å ha fokus på. Gjennom året vil vi jobbe 

med flere dyr, men bare ett om gangen. 

Og dukker det opp et eksotisk dyr som barna er opptatt av, så 

prøver vi å finne ut litt om det og  



 
 

OKTOBER 

                                                                           

                                      

                                      

                                    ** Skolens høstferie er i uke 41 (07-11.10 )                                      
                 Vi har åpent, men det er fint om dere 

gir                                                                     gir beskjed hvis barnet skal ha fri en 

eller                                                                  eller flere dager. Det vil bli hengt opp 
liste i garderoben på a                                      liste i garderoben på avdelingene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 24.10 markerer vi FN-dagen.  

    Vi lager grønnsakssuppe og invitere 

    foreldre m.fl. til en hyggelig ettermiddag. 

 

 

 

 

 

Fokus i oktober: 

 Dyr – avdelingene velger 

seg et dyr som de har 

fokus på og skal bli litt 

bedre kjent med  

(se månedsplan) 

 Grønne tanker – glade 

barn 

 Markere FN-dagen  

 Høstaktiviteter  

 Turer i nærmiljøet 

 

IKT 

I barnehagen handler IKT om kreativ 

bruk av og lek med digitale verktøy. 

Vi vil bruke de digitale verktøyene i 

forbindelse med ulike 

tema/aktiviteter, og i det barna er 

opptatt av/holder på med. Det vil 

variere hvor mye/hvor ofte vi bruker 

de ulike digitale verktøyene. 

Foreldresamtaler på 

begge avdelinger i 

september/oktober  

 



 
 

NOVEMBER  

 

 

                                         

                                                                                      

                                             

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Fokus i november: 

 Dyr – avdelingene velger seg et dyr 

som de har fokus på og skal bli litt 

bedre kjent med  

(se månedsplan) 

 Grønne tanker – glade barn 

 Nasjonale minoriteter; fokus på 

taterne/romanifolket & skogfinner 

 Høstaktiviteter 

 Turer i nærmiljøet 

 

                          



 
 

DESEMBER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            **  Barnehagen er stengt 24, 25, 26, 31.12 og 01.01.20 

 

 

 

Fokus i desember: 

Juleverksted/juleforberedelser – 

vi lager «hemmeligheter» 

Adventsstund hver dag – vi 

synger julesanger, tenner lys og 

hører julefortellinger 

Vi baker lussekatter og 

pepperkaker 

Kirkebesøk for de eldste  

(ev. alle) 

Nissefest 

Luciafeiring 

Egen påmelding i 

juleuka. 

 



 
 

JANUAR 

 

  

                                   

                                      Vi tar med snø inn – hva skjer? 

                                            Hvorfor er snøen så kald? 

 

 

 

 

 

** Planleggingsdag 31.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus i januar: 

 Dyr – avdelingene velger seg et 

dyr som de har fokus på og skal 

bli litt bedre kjent med  

(se månedsplan) 

 Enkle forsøk/eksperimenter – 

fysikk/kjemi 

 Karusellkoret –  

5 åringene i kommunens 

barnehager – sang sammen 

med profesjonelle utøvere – 

oppstart i januar – avsluttes 

med felleskonsert 

 Vinteraktiviteter 

 Turer i nærmiljøet 

 Grønne tanker – glade barn 

 

Vi håper på en fin vinter. 

Blir det snø, ta gjerne 

med ski  

Akebrett har vi i 

barnehagen. 



 
 

FEBRUAR                

 

  

 

 

                                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

** Skolens vinterferie er i uke 8 (17-21.02 ) 

  Vi har åpent, men det er fint om dere gir                    

  beskjed hvis barnet deres skal ha fri en                                                             

   eller flere dager. Det blir hengt opp liste   

   i garderoben på avdelingene           

Fokus i februar: 

 Same-uke; en uke i februar 

setter vi fokus på samene og 

deres kultur. Rammeplanen sier 

at barna skal få kunnskap om 

dette. Gjennom denne uka har 

vi ulike aktiviteter inne og ute.  

 Dyr – avdelingene velger seg et 

dyr som de har fokus på og skal 

bli litt bedre kjent med  

(se månedsplan) 

 Enkle forsøk/eksperimenter – 

fysikk/kjemi 

 Vinteraktiviteter 

 Turer i nærmiljøet 

 

HELE ÅRET JOBBER VI MED: 

Barns medvirkning; barna skal få være 

med å bestemme over egen hverdag i de 

situasjonene dette er mulig. De skal bli 

lyttet til, og deres meninger skal bli tatt 

hensyn til når det lar seg gjøre. 

Anerkjennende kommunikasjon; vi skal 

formidle en grunnleggende holdning av 

respekt for barna som egne individer med 

rettigheter, integritet og egen identitet. 

Relasjonene skal bygge på likeverd 

mellom små og store. 

Grenser og regler; disse skal være 

hensiktsmessige og de skal begrunnes. 

Sjekk kurven med 

skifteklær; kanskje 

noe må fylles på 

eller byttes ut  



 
 

MARS/APRIL                

  

 

 

 

 

 

                                                             ** NÅ MÅ BARNA HA REGNTØY 

                                                                         I BARNEHAGEN!  

 

                                                                

 

** Planleggingsdag 23.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barnehagen er stengt  08/09/10 og 13.04 

 

 

 

Fokus i mars/april: 

 Dyr – avdelingene velger seg 

et dyr som de har fokus på og 

skal bli litt bedre kjent med  

(se månedsplan) 

 Våraktiviteter 

 Påskeverksted – vi lager 

påskepynt 

 Fortellinger, lek og sanger 

knyttet til påsken som høytid – 

tradisjoner knyttet til påsken 

 Turer i nærmiljøet 

 

Egen 

påmelding i 

påskeuka  

(15 og 16.04) 



 
 

 

MAI     

                                                                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                             Togtur til Hamar med 3 og 4 åringene  

 

** Barnehagen er stengt 01.05 og 21.05. 

 

 

                                                                             

 

 

Fokus i mai: 

 En uke med fokus på brannvern og 

førstehjelp. 

- grunnleggende førstehjelp med 

Henry (opplegg utarbeidet av Røde 

Kors), nødnummer, brannvern med 

brannøvelse og besøk på 

brannstasjonen 

 Dyr – avdelingene velger seg et dyr 

som de har fokus på og skal bli litt 

bedre kjent med  

(se månedsplan) 

 Våraktiviteter 

 17 mai – forberedelser 

 Sommerfest/basar 



 
 

 

JUNI/JULI 

 

 

                              **  Planleggingsdag 02.06 

 

                     ** Barnehagen er stengt uke 28 & 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

God sommer   

Fokus i juni: 

Sommeraktiviteter inne 

og ute 

Turer 

Besøksdager for barn 

som skal bytte avdeling, 

samt nye barn. 

JULI: 

 Det blir utdelt egne skjemaer 

der dere fører opp når barna 

skal ha ferie. 

 I juli slås avdelingene 

sammen på grunn av 

ferieavvikling. I en eller flere 

uker kan det skje at vi slår 

oss sammen med Hempa 

barnehage. 

 Vi koser oss med lek og 

sommeraktiviteter ute. 

 De kommunale barnehagene 

stenger to uker i juli. 


