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VELKOMMEN TIL TØMMERLI BARNEHAGE 2019-2020. 
 

Her er årets utgave av årsplanen vår. Vi håper du liker den!  
 
Årsplanen sier noe om de store linjene, mer detaljert informasjon vil komme på 
månedsplaner, periodeplaner og infoskriv som vil bli sendt til foreldre på mail. Årsplanen er 
skrevet ut fra de regler og retningslinjer som barnehageloven og Rammeplan for barnehager 
gir.  
 

Gjennom årsplanen sier vi noe om hvordan vi vil arbeide gjennom året som kommer, men vi 
er avhengige av kommunikasjon og tilbakemeldinger fra foreldre/foresatte. Dere kan også ta 
opp saker med representanter i foreldreutvalget.  
 
Tømmerli barnehage jobber ut fra Ringsaker kommunes visjon om «Vekst og utvikling». Vi 
jobber mye med voksnes tilstedeværelse, danne gode relasjoner og skape et godt samspill. 
Vi ønsker å styrke barns sosiale utvikling, og har fokus på leseglede og språkstimulering. 
Turer og friluftsliv har vært et satsingsområde hos oss i mange år, og det ønsker vi å fortsette 
med. Turdagene er så verdifulle i seg selv, nye vennskap dannes, det blir tid til gode samtaler 
og vi funderer på ting sammen. De eldste gruppene har faste turdager året rundt, mens de 
yngste går på spontane turer når det passer inn.  
 
Vi fortsetter arbeidet med Kultur for læring. Det er et stort satsingsområde som de fleste 
barnehager i Hedmark er involvert i. I høst vil det ble en ny runde med kartlegging, der barn, 
foreldre, pedagogiske ledere og hele personalgruppa skal svare på spørsmål digitalt. Jeg 
håper og ber om at alle tar seg tid til å besvare dette, da vil vi få et pålitelig resultat.  
 
Vi skal fortsette å jobbe for et godt samarbeide og håper dere vil trives i Tømmerli 
barnehage. Vi vet at barnehagen er viktig for barna og dere foreldre, vi vil derfor at alle barn 
skal bli sett og hørt, at de skal ha venner å leke med og ha det godt i barnehagen. Vi er 
opptatt av barns medvirkning, barna skal bli sett, hørt og medvirke i sin barnehagehverdag. 
 
Er det noe du er misfornøyd med: kom til oss! Er det noe du er fornøyd med: fortell det til 
den du vil! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hilsen barnehageleder i Tømmerli barnehage                                       
 
Britt Merete Hval  
 

 

 



3 
 

PRESENTASJON AV TØMMERLI BARNEHAGE 
 
Tømmerli barnehage ligger i Brumunddal med bl.a. Tømmerli bo - og aktivitetssenter og 
Fagerlund skole som nære naboer. Barnehagen åpnet 02. august 2004. Barn som er 1 og 2 år 
går på Veslefrikk, barn mellom 2 og 6 år går på Reveenka og Bukkene Bruse. Vi synes det er 
viktig at barna i løpet av dagen kan velge hvem og med hva de vil leke. De voksne skal følge 
barna og ta fatt i det barna er opptatt av. I vårt hus ønsker vi at alle skal oppleve tilhørighet 
og fellesskap. Vi legger mye arbeid i å gi barna trygge og gode rammer ved å se det enkelte 
barns behov for omsorg, og gi dem mestringsoppgaver. 
                                                 
Barnehagens telefonnummer: 62 33 63 90. Veslefrikk: 62 33 63 94.                
Bukkene Bruse og Reveenka: 62 33 63 95. 
Barnehagens hjemmeside: www.ringsaker.kommune.no klikk deg videre til barnehage og til 
Tømmerli barnehage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekt 2019/2020: 

 Kultur for læring 

 Vi viderefører de utrolige årene, 
engelsk og antall, rom og form. 

 Leseglede og språkstimulering 

 Grønne tanker-glade barn, for de 
eldste barna. 

 

. 

Morgenstund har gull i munn…….. 

Når dere leverer barnet om morgenen blir dere 

møtt i garderoben. Dersom dere kommer etter 

klokka 09.00 oppe eller 10.00 nede har vi begynt 

med aktiviteter, da må du følge barnet ditt inn 

på avdeling. Mellom 07.00 og 07.30 er det bare 

småbarnsavdelingen som er åpen, alle barn er 

samlet der. Klokka 07.30 går de store ned, og for 

de som ønsker er det mulig å spise medbrakt 

frokost. Nede er frokostrommet åpent mellom 

07.30-09.00. Vi prøver å gjøre dette til en 

hyggelig og rolig start på dagen. Oppe er det 

frokost mellom 07.00-08.30. 

 

                              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 fra 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. Ikke slipp noen barn ut 

av porten uten voksne! Sikkerheten for 

barna er viktig, det er mye trafikk på 

veien utenfor! 

 

Planleggingsdager: 
Fredag 16.08.19 

Fredag 22.11.19 

Fredag 31.01.20 

Mandag 04.05.20 

Tirsdag 05.05.20 
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Aktivitetskalender 2019-2020  

August: 
 Barnehageoppstart 

 Tilvenning 

 Planleggingsdag fredag 16.08.  Barnehagen er stengt. 

 Bytte/ -bli kjent kveld i barnehagen torsdag 29.08.  

September: 

 Foreldremøte 12.09. Felles del først, deretter deles det opp i gruppene som barna 
deres går på. Her vil dere få informasjon fra pedagogisk leder på hver gruppe. Møtet 
er fra klokka 18-20 i barnehagen. Påmelding til dette møtet kommer på døra i gangen. 
Vi håper på godt oppmøte.  

 16.09. Karius og Baktus forestilling. For alle nede og de eldste oppe. 
 Brannvernuke 38 

 Påmeldingsfrist høstferien: 16.09. Skjema på døra. 

 Tirsdag 17.09. fotografering. Fotografen kommer klokka 09, så vær på plass i god tid 
før dette. Gi beskjed hvis dere ønsker søskenbilder eller har andre ønsker for bildene. 
 

 

Oktober: 
 Høstfest  

 Høstferie. Uke 41. Påmelding på dørene til gruppene. 

 Miljøvernuke i uke 42 

 Foreldresamtaler for de ulike gruppene i oktober/november. 

November: 

 Besteforeldre-/voksenvenn-dag for alle gruppene.  

Veslefrikk  12.11.19  
Rever:   13.11.19 

Harer:   14.11.19 

Bjørner:  15.11.19 

 Planleggingsdag fredag 22.11. Barnehagen er stengt. 

Desember: 

 Påmeldingsfrist jula 04.12. Kommer på eget skriv. 

 Lucia tog i barnehagen fredag 13.12 fra klokka 08.00.  

 Nissefest.  

 Kirkebesøk for bjørnene 

 Julebord for barna torsdag 19.12. 

 Adventssamlinger hver dag 

 

All slags vær er utevær. 

Barna trenger gode klær til 

alle typer vær. Vi gir beskjed 

hvis noe mangler. 

 

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=1256873578
https://pixabay.com/no/illustrations/nytt%C3%A5rsaften-jule-ferie-vinter-3016864/
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Januar: Vinter og snø! Husk varme klær  

Februar:  
 Samefolkets dag torsdag 06.02 

 Vinterferie uke 8. Påmeldingsfrist 27.01 på dørene til 

gruppene.  

 Karneval i barnehagen   

 Foreldremøte i samarbeid med foreldreutvalget (februar/mars) 

Mars:  
 Påmeldingsfrist påsken 16.03. Kommer på eget skriv. 

 Vinteraktivitetsdag. 
 Foreldresamtaler. 

 

April:  
 Påskefrokost i barnehagen torsdag 02.04 fra klokka 08.00-10.00 

 Foreldresamtaler 

 Påmeldingsfrist sommerferie 15.04. Kommer på eget skriv. 

Mai: 

 4. og 5. mai: Planleggingsdager i barnehagen. Barnehagen er stengt. 
 Foreldrekaffe torsdag 07.05 

 Øving til 17.mai tog fredag 15.05.  

 Brannøvelse 

 

Juni: 

 Overnatting i barnehagen for bjørnegruppen  

 Sommeravslutning i barnehagen for barn, 

foreldre og personalet. Informasjon om 

dette kommer på eget skriv. 

Juli: 

 Barnehagen er stengt i uke 28 og 29. 

Mer utfyllende planer kommer på månedsplan 

og månedsbrev som dere får på mail. 

Informasjon for de med reduserte plasser: 

I samarbeidsutvalget i februar 2018 ble det enighet om at alle kan delta på: Nissefest, 

karneval og sommertur i det tidsrommet aktiviteten varer. De andre aktivitetene må man 

eventuelt kjøpe dag for å delta på, forutsatt at det er kapasitet hos oss.  

https://pixabay.com/no/photos/barn-jente-bob-ri-p%C3%A5-utfor-ned-1214233/
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Dette kan du forvente av oss: 

 Barnehagen arbeider til enhver tid etter de gjeldene forskrifter og lover. 

 Vårt personale er kompetent, engasjert, reflektert og setter enkeltbarnet 

i fokus. 

 Våre verdier er respekt, trygghet, toleranse og lojalitet. Det skal 

gjennomsyre vår virksomhet. 

 At barna får medvirke i egen hverdag. 

 Daglig informasjon gis på tavler i garderobene, muntlig og via oppslag. 

 Det blir organisert besøksdag og foreldremøte for nye barn og foreldre. 

 I juni arrangeres sommertur for gruppene nede. 

 Å bli møtt i garderoben ved levering før kl. 09.00 oppe og før kl. 10.00 

nede. Ved levering etter dette må dere følge inn hvis vi har begynt med 

aktiviteter. 

 Månedsplan som viser hva som skal skje, samt litt informasjon om hva 

som har skjedd forrige måned sendes på mail.  

 Vi har aktiviteter og lek på tvers av gruppene, både ute og inne hver dag. 

 Et godt foreldresamarbeid, med åpenhet og respekt for hverandre. Vi 

ønsker å møte dere med fleksibilitet og raushet. 

 Vi setter trygghet og tilhørighet i fokus.  

 Omsorg, glede, humor og latter er en viktig bit i hverdagene våre. 

 Vi jobber etter prinsipper fra de utrolige årene. Vi evaluerer og vurderer 

kontinuerlig.  

 

 

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=1009485583
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Våre forventninger til dere som foreldre: 

 At vi får beskjed dersom barnet er sykt eller skal ha fri. 

 At retningslinjene for smittevern leses og overholdes: 

http://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/3761893.1897.ceddfwyp

tr/Smittevernbrosjyre_barnehage.pdf  

 At barnet har klær tilpasset årstiden. Klærne skal være navnet og tas med 

hjem for vasking ved behov. Vi har ikke ekstra klær og skift i barnehagen. 

Vi ringer hvis noe mangler. 

 At dere gir beskjed hvis det er noe som er viktig for oss å vite. Hvis noen 

andre skal hente, endringer i barnets liv, adresse, mailadresse og 

telefonnummer.  

 At barna som går nede har med seg en navnet drikkeflaske som står i 

barnehagen. Denne må dere ta med hjem og vaske ved behov, minst en 

gang i uken. 

 At dere leser planer og informasjon og følger opp. 

 At svarslipper om ferie og møter leveres innen oppsatt frist. 

 At dere følger barnet inn ved levering og sier fra til en i personalet ved 

henting. 

 At dere samarbeider med oss om barnets beste. 

 At dere lukker porten etter dere. Ikke slipp ut andres barn. 

 At våre åpningstider respekteres. Vi åpner klokken 07.00 og stenger 

16.30. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/3761893.1897.ceddfwyptr/Smittevernbrosjyre_barnehage.pdf
http://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/3761893.1897.ceddfwyptr/Smittevernbrosjyre_barnehage.pdf
https://pixabay.com/photos/numbers-education-kindergarten-738068/


8 
 

Kultur for læring 

Barnehagene i Ringsaker deltar i et stort forsknings- og utviklingsprosjekt, Kultur for læring. 

Dette er initiert av Fylkesmannen. Høgskolen i Innlandet, med Thomas Nordahl i spissen har 

det faglige ansvaret. Skolene har jobbet med dette siden 2013, og fra 2017 ble barnehagene 

også med. Det er et kompetanseløft for barnehagesektoren som skal gå over 6 år.  

Det ble gjennomført en kartlegging i 2017, og det skal være en ny annethvert år. Det blir 

med andre ord en ny denne høsten. Informantgruppene er både barn (de to eldste 

barnegruppene) foreldre, personale og ledelse. Det gjennomføres digitalt, og det er frivillig å 

delta.  Man kan reservere sitt barn fra å delta, men vi oppfordrer alle til å bli med. Dette er 

et unikt arbeid som vil øke kvaliteten i barnehagen og som vi vil ha med så mange som mulig 

på. I 2017 hadde vi en svarprosent på 80!   

Målet med å delta på dette er å forbedre barnehagens pedagogiske praksis slik at barna får 

realisert sitt potensiale for trivsel, utvikling og læring. Hensikten med 

kartleggingsundersøkelsene er at barnehagen skal få svar på en rekke sentrale områder 

knyttet til barnehagens læringsmiljø, samt sosial og språklig utvikling. Vi får også informasjon 

om foreldrenes tilfredshet med tilbudet og hvordan de opplever samarbeidet med de 

ansatte. Det vil bli gitt informasjon i forkant av neste kartlegging, høsten 2019. Om du vil lese 

mer:  https://www.fylkesmannen.no/innlandet/barnehage-og-opplaring/kultur-for-laring/ 

  

 

 

 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/barnehage-og-opplaring/kultur-for-laring/
https://pixabay.com/no/photos/barn-leker-barn-beach-sand-beach-329234/
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Miljøfyrtårn: 

Høsten 2011 startet Tømmerli barnehage prosessen mot å bli Miljøfyrtårn. 
Enheten ble sertifisert i november 2011. Dette innebærer blant annet at vi tar 
miljøutfordringer på alvor og lærer barna miljøansvar i deres praktiske hverdag. I 
det daglige gjør vi flere ting i forhold til miljøet: plukke søppel på tur, sortere 
søppel, samlinger med miljøvern som tema med mer. Dette er viktige 
holdepunkter i barnehagens virksomhet, og vi synes det er viktig å gi barna gode 
holdninger. Vi oppfordrer dere til å følge opp dette hjemme også. Tømmerli er 
stolte over å være den eneste kommunale enhetene som er miljøfyrtårnsertifisert. 
Vi ble resertifisert i 2014 og 2017. Vi gjennomfører en miljøuke på høsten for 
barna nede. 

 
 

 

          Leseglede og språkstimulering. 

Vi ønsker å øke fokus på språkstimulering og leseglede. Gjennom mer 

bruk av bøker, rim, regler, språkleker og bruk av biblioteket vil vi at 

barna skal få økte erfaringer med rytmen i språket og bli mer språklig 

bevisste. Vi ønsker å stimulere lesegleden og oppfordrer foreldre til å 

lese med barna sine hver dag.  

Det vi vektlegger innenfor språkstimulering er at barna skal: 

 Oppleve  

 Stimuleres 

 Leke  

 Snakke 

 Oppmuntres 

 Gis tillit til seg selv og egen språkkompetanse 

 Bli lyttet til, vist interesse for og bedt om utdypninger 
Vi ønsker å skape mestringsopplevelser for hvert enkelt barn! 

Språkstimulering gjør vi blant annet ved bruk av lekegrupper, 

lese/snakke om bøker, rim, lytte ut lyder, munnmotorikk, 

kategorisering og begrepstrening, samt gjennom å snakke med barna i 

hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner.  Vi bruker forskjellig leker og 

materiell for å konkretisere og symbolisere. Dette vil henge sammen 

med arbeidet i Kultur for læring, om rutinesituasjoner.  
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Engelsk 

Vi har felles kommunale målsettinger for engelsk i barnehagene i Ringsaker. De ble revidert i 

2017, og vi har fått mer fokus på fraser. Vi skal fortsette å bruke engelsk i barnehagen, på 

barnas premisser. De skal få oppleve engelsk som et språk, og vi håper å vekke interesse og 

nysgjerrighet.  

Vi følger de felles kommunale målsetningene for arbeid med engelsk. Der står det blant 

annet at: 

 Barnehagen skal bidra til at barna opplever det engelske språket som synlig og 

tilgjengelig i lek og 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. 

 Barnehagen bidrar til at det skapes motivasjon, interesse og engasjement hos barna 

som grunnlag for videre engelskopplæring i skolen. 

 

Vi tilpasser opplegget ut fra barnegruppene. 

                      

Antall, rom og form 

Vi følger de kommunale målsetningene for dette fagområdet og tilpasser læringen til 

barnegruppene. Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna: 

 Oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger 

 Utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper 

 Leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter 
å uttrykke dette på 

 Bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse 

 Undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige 
måter 

 Undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever 
matematikkglede.  

 

Vi bruker spill, bøker, digitale verktøy, mattepakken og annet utstyr for å stimulere og 

inspirere barna. Vi er bevisste på begreper i hverdagen og jobber med å ha med oss 

matematikk inn i hverdagssituasjoner. 
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Friluftsliv 

Vi ønsker å gi barna gode og varierte førstegangsopplevelser ute i naturen! 

Barn er tidlig opptatt av naturen og stiller spørsmål rundt den; Hvorfor ser 

blomstene ut som de gjør? Hvorfor er noen sopper spiselige og andre ikke? 

Hvorfor trenger vi edderkopper og biller? Hva skjer om vi sager i trærne i skogen? 

Skogen innbyr til felles undring mellom barna og de voksne.  

I tillegg til opplevelsene og undringen som foregår i naturen, får barna en helt unik 

mulighet til å utvikle motorikken og sanseapparatet. Naturen innbyr til fantasi og 

kreativitet i leken. Vi har ikke med oss leker ut på tur, så leken blir avgrenset og beriket av 

barnas egen fantasi. 

Vi i Tømmerli barnehage har valgt friluftsliv som en av våre grunnpilarer. Vi vil gjennom hele 

året tilbringe mye tid ute med alle gruppene. Vi vil utforske naturen og se hvordan den 

forandrer seg til ulike årstider.  Det å ta vare på naturen og bidra til bærekraftig utvikling er 

også sammenfallende med det å være en Miljøfyrtårnbarnehage. 

Vi har en gapahuk som blir flittig brukt, den er et viktig supplement til vår utelekeplass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De overordnede målene er: 

 Vi ønsker at barna skal bli kjent i lokalmiljøet og bli glade i hjemstedet 
sitt. Vi vil bygge identitets- og tilhørighetsfølelsen til barna.  

 Vi ønsker at barna skal lære å se alle mulighetene som naturen gir. 
 Vi ønsker at barna skal få muligheten for allsidig fysisk aktivitet. 
 Vi ønsker at barna skal få utvikle fantasi, kreativitet og skaperevne 

gjennom bruk av naturmateriale og lek i naturen. 
 Vi ønsker at barna skal få oppleve fellesskapsfølelse og glede ved felles 

opplevelser i naturen. 
 Vi ønsker at barna skal få kunnskap om naturen gjennom hele året, bli 

glade i å bruke naturen og få ferdigheter i å bruke den. 
 Vi ønsker at barna skal utvikle sosiale ferdigheter gjennom lek og felles 

opplevelser i barnehagen og naturen. 
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Turgrupper 

Alle barna på Reveenka og Bukkene Bruse blir delt inn i 3 grupper, to grupper på Reveenka 

og en gruppe på Bukkene Bruse. Det er bjørner, rever og harer.  Bjørner og harer har en fast 

turdag i uka, mens rever og Veslefrikk tilpasser det med turer mer sporadisk. Det blir 

tur/utedag der også etter hvert. Vi ønsker at barna har med seg egen sekk de selv kan bære 

til turdagene. Sekken skal inneholde mat og drikke for turen, samt det som trengs av skift og 

utstyr avhengig av været. Sekken henges på barnets plass i grovgarderoben, så vet vi at den 

er pakket og klar. Anbefaler å ha en sekk som er god å bære med mage og bryst-reim. 

På turer legger vi til rette for pedagogisk opplegg som gjør at vi er innom flere fagområder. 

Vi teller, ser på former og størrelser, lærer trafikkregler, bruker ting vi finner til 

formingsoppgaver og tar tak i barnas interesser. Barna er med på å avgjøre hvor vi går på 

tur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikksikkerhet 

 Ringsaker kommune har utarbeidet en egen plan for trafikksikkerhet. Ut 

fra den har vi laget en trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage. 

Den finnes på hjemmesiden vår.   

 Vi har fokus på trafikksikkerhet på tur. Barna går sammen to og to, enten 

ved å holde hverandre i hendene, eller ved bruk av tau. Alle bruker 

refleksvester på tur!  

 I samarbeid med foreldreutvalget er det utarbeidet «Sikkerhetstiltak på 

parkeringsplassen». Dette sendes ut til alle foreldre hvert år. Vi ber om at disse blir 

lest og overholdt. Det er for alles sikkerhet.  

 Vi er godkjent som «Trafikksikker barnehage».  
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Mobbing 

Mobbing er et tema vi må ha på dagsordnen, også i barnehagen. Det er viktig å jobbe 

forebyggende i hverdagen. Vi starter jobbing mot mobbing ved barnehagestart for at dette 

skal bli integrert i hverdagen til barna. Vi har en vennskapspakke med pedagogisk materiell 

som tar for seg ulike temaer, som å si unnskyld, vente på tur, å dele og å være en venn. Vi 

anser å jobbe forebyggende som svært viktig. Det gjør vi gjennom samtaler med barna, 

dramatisering, bruk av bøker og at de eldste gruppene lager trivselsregler sammen. Skulle 

mobbing oppstå har vi handlingsplanen med tiltak å forholde oss til. Vi snakker med barna 

om hva det vil si å være en venn, hvordan vet vi at man er en venn, hvordan vi skal være mot 

hverandre og at vi ikke skal stenge noen ute fra leken. 

Handlingsplanen mot mobbing finnes på kommunens hjemmeside: 

http://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/3770372.1897.uvrtycqppa/03_HANDLINGSP

LAN_MOT_MOBBING.pdf  

 

Foreldresamarbeid 

For oss er det viktig med et godt samarbeid med foreldrene, dette skal være preget av 

åpenhet, god dialog og gjensidig respekt. Vi ønsker at foreldre skal være trygge på at 

barnehagen er et godt sted å være for barnet. Vi samarbeider alle om barnas beste. Vi 

prøver å være fleksible og imøtekommende til brukernes ønsker og behov. 

Vi har ulike arenaer for foreldresamarbeid: Levering og henting, foreldresamtaler, 

foreldremøter, foreldrekaffe og gjennom foreldreutvalget og samarbeidsutvalget.  

 

Foreldreutvalg og samarbeidsutvalg 

Alle barnehager har et samarbeidsutvalg der lederen i foreldreutvalget, ansatte og eier er 

representert. Her tas det opp saker som har betydning for driften av barnehagen og saker 

som foreldrene ønsker å ta opp.  

 

I foreldreutvalget sitter en representant fra hver av barnegruppene. Disse velges på 

foreldremøtet på høsten. De har ansvar for organisering av foreldreaktivitetene i 

barnehagen, og er kontaktperson på sin gruppe. Ta kontakt med barnehagen hvis det er 

uklart hvem som er representanter fra ditt barns gruppe.  

 

I samarbeidsutvalget sitter en foreldrerepresentant med vara, en representant fra de 

ansatte med vara, i tillegg er barnehageleder og en politisk representant også med. 

Foreldrerepresentanten velges internt i foreldreutvalget, og blir leder i samarbeidsutvalget.  

Alle velges for et år av gangen. 

 

Foreldre kan ta opp saker med foreldrerepresentanten i samarbeidsutvalget eller med 

representanten på sin gruppe dersom de ønsker det. Alle foreldrene i barnehagen utgjør 

foreldrerådet. 

http://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/3770372.1897.uvrtycqppa/03_HANDLINGSPLAN_MOT_MOBBING.pdf
http://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/3770372.1897.uvrtycqppa/03_HANDLINGSPLAN_MOT_MOBBING.pdf
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Samarbeid med andre instanser 

Av og til er det behov for å samarbeide med andre instanser til det beste for et barn. Det 

kan f.eks. være helsestasjonen, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, 

barnehabiliteringstjenesten, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk eller fysioterapeut.  

Dersom vi mener det er behov for å trekke inn andre instanser snakker vi og lager en avtale 

med foreldrene først.  

 

 

Bursdagsfeiring  
Når et barn i barnehagen har bursdag markeres det ved at vi henger ut flagget, og det blir 

satt opp et bilde av dagens bursdagsbarn. Bursdagsbarnet får velge ett alternativ fra en 

bursdagsmeny, og får være med å velge sanger og innhold i samlinga. Krone til 

bursdagsbarnet er en selvfølge hos oss! 

Vi ber om at bursdagsinvitasjoner ikke deles ut i barnehagen. Det kan være et sårt punkt for 

noen barn. Spør oss om telefon- eller adresseliste. 

 

Betaling for oppholdet  

Det sendes ut regning månedlig, med betalingsfrist rundt den 20. hver måned. Dersom 

betalingsfrist ikke overholdes vil man miste barnehageplassen. Det er to måneders 

oppsigelse av en barnehageplass. For å få plass i annen kommunal barnehage eller SFO må 

barnehageregningene være betalt. 

Det er egne retningslinjer for foreldrebetaling. De ligger på kommunens nettside. Der finner 

du informasjon om hvordan du kan søke om redusert foreldrebetaling. Søknadsskjemaene 

skal fylles ut og leveres i barnehagen.  

 

Matpenger 
Matpengesatsen er gradert etter antall dager man har plass i barnehagen. Pengene dekker 

melk, brød/knekkebrød/havregryn, pålegg, frukt og grønnsaker til 11-maten. Vi holder også 

melk til frokost for de som spiser det i barnehagen. Barnehagen holder serveringen til 

bursdagsfeiringene, og da er det varmmat. Av og til lager vi mat ute på tur (som et 

supplement til matpakka), har spesielle arrangement i barnehagen med servering eller lager 

mat/baker på gruppene. Dette dekkes også av matpengene.  

 

Barnehagen ønsker å følge Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen som Sosial- og 

helsedirektoratet har utarbeidet. Her står det mye om hva slags mat som er bra for kroppen, 

og at vi bør unngå sukkerholdige matvarer, også ved feiringer. Måltidene er satt sammen av 

havregryn, brød og pålegg, melk og frukt/grønt for å gi ungene et ernæringsmessig fullverdig 

 

https://pixabay.com/no/illustrations/ballonger-fargerike-bursdag-flying-1903713/
https://pixabay.com/no/vectors/frukt-gr%C3%B8nnsaker-artichoke-banan-155616/
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måltid. Vi oppfordrer også dere til å sende med matpakker som gir ungene et sunt måltid. På 

enkelte dager er det servering” utenom det vanlige”, som nissefest med saft til grøten, og 

karneval med pølser. Annen mat vi kan lage er vafler, pinnebrød, suppe, pizza, grøt m.m. Vi 

har gått på kurs i «Fiskesprell», og serverer fisk jevnlig.  

 

Vi legger vekt på å bruke god tid ved måltidene, øve på å smøre maten selv og hjelpe 

hverandre. "Kan du sende meg”,” Kan jeg få” er eksempler på fraser vi bruker under 

måltidene. Vi ønsker å ha koselige og gode måltider i barnehagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørneklubb 

De barna som går det siste året i barnehagen før skolestart er med i Bjørneklubben. 

En gang i uka er det klubb med ulike aktiviteter (hvor også barna gjennom medbestemmelse 

er med på å legge planene for gruppa): 

 

 Turer i skogen, langs elva, toppturer eller andre turmuligheter vi har i nærområdet.  

 Grønne tanker, glade barn. Ett forebyggende tiltak innenfor psykisk helse. Mer 

informasjon om dette vil bli sendt ut og kommer på nettsiden.  

 Skoleforberedende aktiviteter (Trampolineheftet, rim og regler, regelleker, 

tekstskaping, lekeskriving, mengdeleker, tall-leker, engelske ord og begreper relatert 

til skole, sanger, eventyr, få kjennskap til klokka, kalender og bruk av internett og 

mye mer).   

 Deltagelse i «Karusellkoret». Dette året er det Astrid Lindgrens tekster som skal 

brukes. 

 Hvis mulig, besøke skolene barna skal begynne på 

 

Vi ønsker at barna gjennom felles opplevelser og tilpassede utfordringer skal oppleve en 

positiv forventning til skolestart og sin skole.  
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Overgangsrutiner barnehage- skole      

Vi jobber for at barna skal få en trygg og god overgang til skolen. Der det er behov for særskilt 

oppfølging i forbindelse med overgang til skole vil vi kontakte den aktuelle skole, i samarbeid 

med barnets foreldre. Her følger vi retningslinjene Ringsaker kommune har satt opp for 

overgang barnehage-skole. Disse finnes på kommunens hjemmeside.   
 

Vi vil at barna det siste året skal oppleve at det er noen aktiviteter og gjøremål som er bare 

for dem. Vi ønsker at de skal bli en trygg og god gruppe som tar vare på hverandre og har det 

fint sammen.    

 

          

 

 

 

    

                                                                   

Rammeplanen 
Stortinget har 17. juni 2005 fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens formål og 

innhold (barnehageloven). Den nye rammeplanen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 

24. april 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 2 

syvende ledd. Rammeplanen er endret ved forskrift 8. mai 2017 nr. 588, og var gjeldende fra 

01.08.17.  

Den siste versjonen av rammeplanen er en kortere og mer konkret plan enn forgjengeren. 

Det er kommet til nye kapitler om ansvar, roller og om overganger.  

Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og resten av personalet en 

forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens 

virksomhet. Rammeplanen gir informasjon til foreldre, eiere og tilsynsmyndigheter. 

Rammeplanen for barnehagen redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens 

innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor lek, omsorg, læring og danning skal ses i 

sammenheng. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt de sju fagområdene viktige 

deler av barnehagens læringsmiljø. Fagområdene gjenspeiler fagene som barna etter hvert 

vil møte i skolen. 

Rammeplanen finner du på: 

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-

bokmal2017.pdf  

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
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De syv fagområdene er:  

o Kommunikasjon, språk og tekst 

o Kropp, bevegelse, mat og helse  

o Kunst, kultur og kreativitet 

o Natur, miljø og teknologi 

o Antall, rom og form 

o Etikk, religion og filosofi 

o Nærmiljø og samfunn 

 

Gjennom ulike aktiviteter og turer vil vi berøre de ulike fagområdene. Når vi er på en tur er vi 

for eksempel innom mange av fagområdene. Eksempler på hva vi gjør innenfor hvert 

fagområde vil vi skrive litt om nå.   

 

Rammeplanens fagområder: 

Kommunikasjon, språk og tekst: Styrke barnet ved å gi rom for gode samtaler. Aktiv bruk av 

biblioteket, barna låner egne bøker som interesserer dem. Rim, regler, sang og musikk 

bruker vi mye. Fokus rundt leseglede og språkstimulering. Bokdag på gruppenivå. 

Kropp, Bevegelse mat og helse: Vi går på turer eller har sanse motorisk aktivitet. Turene er 

tilrettelagt for aldersgruppene. Turer gir motoriske utfordringer. Lek, læring og gode 

opplevelser i naturen er noe vi har fokus på. Vi følger Retningslinjer for mat og måltider i 

barnehagen og tilbyr sunn mat. 

Kunst, Kultur og Kreativitet: Vi har et formingsrom som blir mye brukt i barnehagen. Vi 

ønsker å gi barna kulturelle og estetiske opplevelser gjennom hele året. Vi lager 

gjenbrukskunst, julegaver, påskepynt og mye mer.  

Natur, Miljø og teknologi: Tømmerli barnehage er miljøfyrtårnsertifisert. I det daglige gjør vi 

flere positive ting i forhold til miljøet: plukke søppel på tur, sortere søppel, samlinger med 

miljøvern som tema med mer. Dette er viktig og holdningsskapende arbeid, og viktig å lære 

videre til barna og de voksne. 

Antall, rom og form: Kommunen har satsning på antall, rom og form og engelsk. Vi følger de 

felles kommunale målsettingene for arbeidet med dette og 

tilpasser aktiviteter ut fra barnas alder. Personalet ønsker å 

stimulere barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å 

utforske matematiske sammenhenger. Vi har lett tilgjengelig 

utstyr og materiell som stimulerer til undring og utvikling. 

 

https://pixabay.com/illustrations/kids-children-cute-childhood-2030268/
https://pixabay.com/no/photos/sand-boksen-spiller-leker-1310245/
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Etikk, religion og filosofi: Undring sammen med barna. Kristne og andre kulturers høytider 

markeres i barnehagen. Våre verdier er respekt, toleranse, trygghet og lojalitet.  

 Respekt: for mennesker og naturen 

 Toleranse: Godta forskjellighet 

 Trygghet: Vise hensyn og interesse for alle. Gode rutiner og rammer. 

 Lojalitet: Følge opp avtaler og vedtak.  

 

Nærmiljø og samfunn: Vi er mye på turer i nærmiljøet. Vi håper at barna i Tømmerli skal bli 

glad i byen sin, og føle identitet til hjemstedet sitt. Alle barna skal få delta og påvirke 

fellesskapet.  

 

Barns medvirkning 
Barna i Tømmerli barnehage har rett til å medvirke i egen hverdag, personalet er opptatt 

av at barna blir møtt på en respektfull måte. I barnehagen har vi fokus på både demokrati 

og medvirkning, to begreper som henger tett sammen. Det ene utelukker ikke det andre. 

Barnehageloven sier at «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 

barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 

planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt 

i samsvar med dets alder og modenhet» (Barnehageloven, 2005, §3).  

Vi jobbet med barns medvirkning som prosjekt i 2017, dette økte bevisstheten i 

personalgruppen. Vi har endret våre handlinger og tanker rundt hva barna kan medvirke i og 

rundt. Det handler ikke om at de skal få valg hele tiden, men at de skal kunne ytre og 

uttrykke sine ønsker og bli møtt på dette. Fra de minste med sine nonverbale og kroppslige 

signaler til de eldste som kan si verbalt hva de ønsker. Vi har fokus på å si ja til barnas 

ønsker, ett nei skal begrunnes. Ved at barna får delta i planlegging og avgjørelser rundt egen 

hverdag er målet at de skal bli selvstendige og trygge på at deres mening er betydningsfull 

og kan føre til endring.  

Demokrati skal fremmes i barnehagen: «Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk 

deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av 

kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter» (Kunnskapsdepartementet, 

2017, s.8-9). Alle barna tilhører en gruppe, så i mange tilfeller vil det være 

en gruppe å ta hensyn til. Flertallsavgjørelser vil brukes i ulike 

sammenhenger hvor spørsmål rundt gruppene avgjøres.  

Gjennom denne praksisen håper vi at vi kan bidra til at barna blir trygge, at 

de tør å stå opp for sine meninger og at de trives i Tømmerli barnehage. 
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Læring 

Mål: I Tømmerli barnehage skal barna lære gjennom lystbetonte og morsomme 

aktiviteter. -Vi skal være oppmerksomme på barnas interesserer og legge til rette for læring 

i ulike situasjoner/aktiviteter. 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehageloven § 2 

Barnehagens innhold, 5.ledd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal legge til rette for barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt 

grunnlag for livslang læring. Lek, læring, oppdragelse og omsorg henger tett sammen. Vår 

oppgave er å møte barns undring på en utfordrende og utforskende måte, slik at dette 

danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen. Barns egne 

interesser og spørsmål danner grunnlag for læringsprosesser og temaer vi bruker i 

barnehagen. Ved å ta utgangspunkt i barns interesser kan personalet sammen med barn 

undersøke, stille spørsmål og sammen finne svar som barn kan være tilfredse med.  

 

I barnehagen har vi formelle(planlagte) og uformelle (Spontane) læringssituasjoner. De 

formelle er planlagt og styrt av personalet. De uformelle er knyttet til hverdagsaktiviteter, 

her- og nå- situasjoner, i leken og andre samhandlinger. Barn lærer mye gjennom lek, vi 

legger til rette for gode og aktive lekemiljøer tilpasset barnas alder. Barns initiativ og 

interesse er viktig for oss. Gode relasjoner mellom voksne og barn er forutsetninger for gode 

læringsmiljøer.  

 

Personalet skal vektlegge en anerkjennende væremåte til barns læring. Støtte og utfordring 

gjennom varierte opplevelser, kunnskaper og materialer fremmer læring. Personalets 

handlinger og holdninger i møte med barns læringserfaringer er avgjørende, dette er vi 

bevisste på og jobber med kontinuerlig.  

 

 

 

https://pixabay.com/no/vectors/gutt-jente-h%C3%A5nd-i-h%C3%A5nd-barn-skolen-160168/
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Lek 

 

 

«Barnehagen skal gi barna muligheter for lek, livsutfoldelse og 

meningsfylte opplevelser og aktiviteter» (Barnehageloven §2). Leken har en sentral plass i 

barnehagen og lekens egenverdi anerkjennes av oss som jobber med barna.  

I Tømmerli barnehage har vi variert lek, alt fra frilek til voksenstyrt lek. I frileken får barna 

velge hva og med hvem de vil leke. Den voksenstyrte er det en mer aktiv voksenrolle med 

tanke på å dele i grupper og organisere leken.  Vi deler i smågrupper utfra alder, modning og 

relasjoner. Vi ønsker å gi næring til leken gjennom felles opplevelser og temaer. Dette er 

basert både på barnas og voksnes innspill. (f.eks. Karius og Baktus). Noe er aldersrelatert og 

barna får medvirke inn mot temaer. Vi fordeler de ansatte i barnehagen og jobber for å lage 

gode lekemiljøer. Vi har kompetanse rundt ulik lek: regellek, parallellek, alenelek, rollelek er 

eksempler på dette. Voksenrollen i leken er vi opptatt av, vi ønsker å: 

 

 

 

 

 

 

 

Danning 

Målet er å skape en best mulig utgave av seg selv og ta gode hensiktsmessige valg i ulike 

kontekster. For å nå dette har vi ulike strategier og aktiviteter som vi har fokus på: Barns 

medvirkning, det å delta i demokratiske prosesser hvor man må ta hensyn til hele gruppen 

og fellesskapet. Turer er med å fremme utforskerdelen, samspillsferdighetene og gir en 

fellesskapsfølelse for barnegruppen.  

Leken fremmer danning gjennom samspill og sosiale ferdigheter. Vi som jobber rundt barna 

skal være tilstede og gi støtte i barnas identitetsutvikling og positive selvfølelse. Dette er 

noen eksempler som vi mener fremmer danning. Sensitive voksne som ser hvert enkelt barn 

og gir barna handlingskompetanse gjennom samspill, dialog og lek er viktige kriterier for 

kvaliteten i vårt arbeid med danning. 

 beskytte og ivareta leken 

 hjelpe barn til deltagelse 

 være lekekamerat for å øke status 

 videreutvikle leken 

 være en støtte og inspirator 

 styre leken ved behov 

 lede aktiviteten over til noe nytt ved 
behov 

 

https://pixabay.com/no/illustrations/barn-s%C3%B8t-barndom-folk-lykkelig-2030268/
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Omsorg  

Omsorg er en kjerneverdi i vår barnehage, barna trenger trygge, gode omsorgspersoner som 

setter grenser og støtter opp om deres utvikling.   

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 (Barnehageloven § 1 

Formål, første punktum). Som loven fastslår så henger de ovenfor nevnte områdene tett 

sammen.  

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Personalet har en yrkesetisk forpliktelse 

til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Vi er oppmerksomme og åpne for 

det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjoner og i gruppene. Personalet i 

barnehagen er tett på barna og hvert enkelt barn blir gjennomgått på gruppenes 

garderobemøter. Dette for å sikre at vi har sett alle, og at vi har fokus på hver og en. Omsorg 

i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg 

for hverandre. Å gi barna mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for 

utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv.  

 Vi møter hvert barn i garderoben om morgenen for å sikre en god avskjed med 
foreldrene og ta barnet med inn i de aktiviteter som foregår. På ettermiddagen gir vi 
tilbakemeldinger til foreldrene om hvordan dagen har vært.  

 Besøksdag for nye barn, bli kjent med personalet som skal være med barnet og litt 
kjent i barnehagen. Lek er i fokus på besøksdagen.  

 Har gode rutiner for overganger mellom grupper og til skolen. 

 Bruker smågrupper- sikrer at alle blir sett, gode lekemiljøer og bygge relasjoner i 
mindre grupper. 

 Tilstedeværende voksne som er med barna gjennom alle aktiviteter i hverdagen; Lek, 
rutinesituasjoner, mat, soving, stell. Dette er ivaretakelse av barnas behov i praksis. 

 

Personalet har gjennom mange år blitt kurset rundt temaet og blitt gode på prinsipper fra De 

utrolige årene og trygghetssirkelen.  

 

 

 

https://pixabay.com/no/vectors/gutt-barn-tegneseriefigurer-pappa-1300136/
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Vurdering/vurderingsmetoder 

 
Alle planlagte aktiviteter i barnehagen blir vurdert ut fra barnas behov og 
forutsetninger. Vi har både underveis-evaluering og sluttevaluering. 
 
I all pedagogisk virksomhet vil det være nødvendig å vurdere om vi har nådd 
de målene vi har satt oss.  
Det er flere måter å vurdere på for å se om målene er nådd og hvilket inntrykk innholdet gjør 
på barna. 
 
 Observasjon: vi observerer hvert enkelt barn og hele gruppa både under og etter det 

målrettede arbeidet. 
 
 Samtale: vi snakker med barn og foreldre for å se og høre om vi har nådd målene. Det 

er viktig at foreldrene kan komme til personalet og fortelle om reaksjoner de har fått 
fra barnet hjemme. 

 
 Utstilling: noen ganger vil vi velge å lage en utstilling av produkter barna har laget. 

Det kan være produkter fra hvert enkelt barn eller noe som er laget av en gruppe 
barn.  

 
 Vi kan be om skriftlig vurdering/evaluering fra foreldre i form av spørreskjema.  

 
Vi bruker mye dokumentasjon i form av: 

- Dagrapport på tavle i gangen 

- Bilder  

- Vise frem og henge opp det barna lager og det vi jobber med. Dette blir sendt hjem 
etter hvert. 

- Nettside: www.ringsaker.kommune.no  Trykk på barnehager  trykk så på 
Tømmerli barnehage 

- Plakater/ permer med bilder av barna i ulike aktiviteter. 

- Vår Facebook-side (lik oss gjerne på Facebook) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ringsaker.kommune.no/
https://pixabay.com/no/illustrations/elefanter-ballonger-kj%C3%A6rlighet-2757831/
https://pixabay.com/no/illustrations/tegn-retning-barn-s%C3%B8t-maling-2792576/
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Personalet i Tømmerli barnehage 2018/19 

Resultatenhetsleder i 100 % stilling:    Britt Merete Hval   Tlf: 419 27 771 

Arbeidsleder 100 % stilling:                  Kenneth Åmodt   Tlf: 415 04 336  

Sekretær i 32 % stilling:                      Hege Berger Martinsen     

 

” Veslefrikk”:  

Pedagogisk leder i 100 % stilling:    Anne Gry Haug        

Førskolelærer i 100 % stilling:                Gry Sirhaug Johnstad 

Førskolelærer i 100% stilling:     Ida Nordhagen Tuva 

Barne og ungdomsarbeider i 100 % stilling:   Kari Mette Stordahl 

Barneveilder i 20% stilling:     Linda Skråmo 

 

” Reveenka”:    

Pedagogisk leder i 100% stilling:    Ingeborg Furulund 

Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling:   Tone Nilsen 

Pedagogisk leder i 100% stilling:     Bente Johansen 

Førskolelærer i 100 % stilling:    Erik Veum Bækkelund  

Barneveileder i 100 % stilling:    Nancy Christiansen   

Barne- og ungdomsarbeider i 90 % stilling:   Trude Hals  

Lærling i 100% stilling:      Therese Rønningen 

 

” Bukkene Bruse”:  

Pedagogisk leder 100% stilling:       Stine Skaret 

Pedagogisk leder i 50% stilling:    Kenneth Åmodt  

Barneveileder i 100 % stilling:    Elisabeth Bekkelund  

Barneveileder i 60 % stilling:     Bente Houmb  

Barne og ungdomsarbeider i 80 % stilling:   Linda Korup Berntsen 

      

Renhold:       Yuphin Hovde 

  

Det vil bli endringer i løpet av året. I løpet av året kan vi også ta imot praksiskandidater 

gjennom NAV, samt studenter fra Høgskolen i Innlandet, og eventuelt elever fra 

videregående skole og ungdomsskolen.  

Ved sykdom og permisjoner prøver vi så langt det er mulig å bruke kjente vikarer, og fylle 

opp stillingene til de som allerede er på huset. 

 

 

 

https://pixabay.com/no/illustrations/sosiale-medier-personlig-2457842/

