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1.FORORD 

Som barnehageleder for Bakkehaugen barnehage ønsker jeg deg velkommen til å 

lese vår årsplan for barnehageåret 2019-2020. 

Bakkehaugen barnehages pedagogiske virksomhet er forankret i Lov om barnehager 

og Rammeplan. Ny revidert utgave av Rammeplan ble gjeldende fra 01.08.2017, og 

kan hentes på udir.no/rammeplan. 

Vår årsplan bygger derfor på Rammeplanen, og viser hvordan Bakkehaugen 

barnehage arbeider opp mot rammeverket, for å sikre den pedagogiske kvaliteten for 

våre brukere. Årsplanen gir viktig informasjon om barnehagens mål, pedagogiske 

innhold og arbeidsmetoder. 

Vi ønsker å ivareta Ringsaker kommunes mål om VEKST OG UTVIKLING med tidlig 

innsats - økt læringsutbytte. Vi legger vekt på å gi barna et godt, stimulerende og 

helhetlig læringsmiljø.                                                                                                                          

Bakkehaugen barnehages hovedmålsetning er: 

 

 

 

 

 

 

Vår årsplan er innholdsmessig bygget opp på samme måte som Rammeplanen, og 

kan derfor med stor fordel leses i sammenheng for de som ønsker det. Vi håper at 

den røde tråden mellom Rammeplanen som overordnet styringsdokument og vår 

årsplan vil synliggjøre hvordan de to overordnede planene for Bakkehaugen 

barnehages pedagogiske virksomhet henger sammen. 

Hilsen Line Nordvik, barnehageleder 

  

 

                                 

  

  

Bakkehaugen barnehage vil skape et stimulerende miljø med vekt på 

trygghet, språklig og sosial kompetanse, der barna får gode 

lekeerfaringer og muligheter til å danne gode vennskap! 
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2. BAKKEHAUGEN BARNEHAGE 

 
Bakkehaugen barnehage er en moderne 6-avdelings kommunal barnehage i 
Ringsaker kommune. Barnehagen ble satt i drift fra 15.9.2010. 
Vedtekter for de kommunale barnehagene i Ringsaker gjelder også for Bakkehaugen 
barnehage.  
 
Bygget har et bruttoareal på 1200 kvm, der barnas leke- og oppholdsareal er i 
henhold til Lov om barnehager; 535,4 kvm.  
Arealene ute og inne er universelt utformet, og i stor grad tilrettelagt for barn og 
voksne med funksjonshemninger. 
 
Barnehagens 1. etg er hovedsakelig leke og oppholdsareal for barna. Dette arealet 
består av seks avdelinger som kan brukes for barn i alderen 0 – 6 år. Vi har tre 
avdelinger for barn i alderen 0 – 3 år, og tre avdelinger for barn i alderen 3 – 6 år. 
Alle avdelinger har et stort oppholdsrom, to små grupperom, bod, stellerom 
m/toaletter, toalett, fingarderobe og grovgarderobe. Småbarnsavdelingene har i 
tillegg kjøkken og oppvarmet vognrom. Storbarnsavdelingene har et stort felles 
kjøkken. Alle avdelingene har i tillegg mulighet til å benytte et stort fellesareal, et 
mediatek, et drama -og musikkrom samt et formingsrom.  
 
Hele 2. etg. er beregnet for personalet. Den består av vestibyle, kontorer, garderobe 
for kvinner, garderobe for menn, møterom, pauserom, kopirom, rom for renholds 
sentral og et teknisk rom. 
 
Barnehagen har et stort og variert uteareal som gir barna gode muligheter for fysisk 
utfoldelse. Småbarnsavdelingene har et eget område med lekeapparater tilpasset 
denne aldersgruppen. Alle barna kan leke på et felles uteområde med et flott amfi, 
tunnel, akebakke og andre lekeapparater. Det er et spennende uteområde, som 
innbyr til utforsking, kreativ lek og læring.
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2.1 PERSONALET 2018/ 2019 
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Marte Anderson           Julie Ophus 

Fagarbeider                 Fagarbeider 

 

 

 

 

Ekstraressurser 

  

 

  
 

Eli Haugen Espen Borøchsten                Ingunn Therese  

Ekstra- Sørli                                     Marthinsen 

assistent 50% Spesialpedagog                 Styrkningsressurs 50%  

 

 

 

 

Faste vikarer 
 

Balsam Mohammed 

Hilde Skansberg 

Sindre Nordvik 

 

Studenter fra Høgskolen Innlandet 
 

Bakkehaugen barnehage er partnerbarnehage for Høgskolen Innlandet. Dette 

innebærer at vi tar imot studenter som studerer for å bli barnehagelærer.  
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2.2 KONTAKTINFORMASJON 

 

Barnehageleder: 

Line Nordvik 

Assisterende barnehageleder: 

 Siri Byrøygard Flobakk 

 

Kontaktopplysninger: 

 Bakkehaugen barnehage 

 Fagerlundvegen 39B 

 2383 Brumunddal 

 

Telefonliste: 

Administrasjon: 

Hovednummer til bhg: 47 62 75 97 

Leder Line Nordvik: 47 60 72 88 

Ass.leder Siri B. Flobakk: 47 60 74 66 

Merkantil Torill Stongstad: 47 60 53 31 

 

Direktenummer til avdelingene: 

Oransje avd: 90 22 09 39 

Rød avd: 47 60 49 66 

Gul avd: 47 61 74 33 

Grønn avd: 99 10 19 82 

Turkis avd: 47 60 41 60 

Blå avd: 90 47 62 26 

 

 

 

 

E-mail: 
postmbakkbh@ringsaker.kommune.no 

 

Barnehagens hjemmeside: 

http://www.ringsaker.kommune.no/ 

Under menypunktet «Barnehage» finner 
dere ytterligere informasjon om vår 
barnehage i form av bilder, 
informasjonshefte mm. 

 

For ønske om kontakt med 
barnehagens , se kontaktinformasjon 

på oppslagstavle i gangen utenfor 
avdelingene. 

 

Facebook: 

Følg oss på vår Facebookside! Her 

legges det ut bilder og informasjon fra 

hverdagen i barnehagen. Alle våre barn 

er anonymisert på Facebooksiden. Her 

er det opplevelsen og aktiviteten som 

står i fokus. 

mailto:postmbakkbh@ringsaker.kommune.no
http://www.ringsaker.kommune.no/


Bakkehaugen barnehage 2019/ 2020 

 

3. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 

3.1 Vårt pedagogiske grunnsyn 

I Bakkehaugen barnehage har personalet i fellesskap utviklet et pedagogisk 

grunnsyn. Et pedagogisk grunnsyn er de verdiene som ligger til grunn for hvordan 

personalet ser og møter hvert enkelt barn i barnehagen. Hvordan personalet 

forholder seg til barna, og hvordan vi samhandler med det enkelte barn er forankret i 

vårt verdisyn. 

 

 

 

Med utgangspunkt i dette synet på barn skal vi ha et personale som… 

…Skaper relasjoner som er preget av 

nærhet til barnet, innlevelse i 

samspillet og vilje til å lytte. 

… Ser og respekterer hvert enkelt barn 

som et eget og selvstendig individ med 

egne tanker, følelser og meninger. 

... Behandler barnet som et likeverdig 

individ. 

… Er anerkjennende i sin væremåte 

overfor barna. 

 

... Responderer på barnets positive 

handlinger og styrke disse kvalitetene. 

… Gir barna tid til undring. 

…Undrer seg sammen med barna uten 

alltid å ha et fasit-svar… 

… Gir barna tilrettelagte aktiviteter og 

utfordringer som skaper utvikling og 

mestringsfølelse. 

… Lar barna medvirke i barnehagen 

ved at deres interesser kommer til 

syne i hverdagen 

… Er til stede «her og nå», og griper 

dagen sammen med barna. 

 

Hvert barn...

...kan noe

...er et 
lærende 

menneske

...er naturlig 
nysgjerrige, 

forskende og 
skapende

...er et 
intelligent og 
kompetent 
menneske

...er et eget 
individ med 

ulike behov og 
muligheter



Bakkehaugen barnehage 2019/ 2020 

 

3.2 Bakkehaugen barnehage skal kjennetegnes ved: 

 

 

                                    

  

 

                                                                            

    

  

                                                                     

 

     

     

  

                                                                                                                                    

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Barna i fokus 

«Jeg kan få være 

meg» 

Anerkjennende 

relasjoner 

Bakkehaugen barnehage       

- et godt sted å være,                     

et godt sted å lære! 

                                                 

Medvirkning i et fellesskap 

 

Inkludering 

Humor og 

glede 

Vennskap 

Omsorg og 

trygghet 

Lek som læring 
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4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 

Bakkehaugen barnehage bygger sitt arbeid på Rammeplan for barnehagen.  

Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder for alle barnehager i 

Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert 

hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.  

Rammeplanen sier på side 19: 

«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og 

barnegruppen (…) Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial 

kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet 

bidra til barns allsidige utvikling.» 

 

4.1 Tilknytning, omsorg og trygghet 

Rammeplanen sier på side 19: 

«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av 

empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit 

til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, 

respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.» 

I Bakkehaugen barnehage mener vi at alle barn skal føle seg ivaretatt og bli sett hver 

dag.  Trygge og omsorgsfulle omgivelser er essensielt for å fremme læring gjennom 

lek. Arbeidet for å bygge tillit og omsorgsopplevelser mellom de ansatte, foreldrene 

og barnet starter ved første besøksdag i barnehagen, og fortsetter gjennom hele 

barnehagetiden. Personalet skal legge til rette for at barna kan knytte seg til 

personalet og til hverandre og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og 

trivsel i barnehagen. 

Personalet skal gjennom sin kompetanse ha evne til å gi barna opplevelse av å bli 

sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barna skal bli sett 

for den de er, og gjennom dette bygges selvfølelsen. De skal bli forstått og respektert 

i sine meninger, og utfordringer gjennom 

hverdagen. Gjennom mestringsopplevelser og 

omsorg, vil barna bygge selvtillit og grobunn 

for læring. Trygge barn skaper gode 

relasjoner, og dette fremmer sosial 

kompetanse. Gjennom dette kan vi motarbeide 

mobbing, og fremme god, lærende lek og fine 

aktiviteter sammen i barnehagen. 
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4.2 Sosial kompetanse, vennskap og lek. 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver definerer 

sosial kompetanse som det å kunne samhandle positivt 

med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen kommer 

til uttrykk i barns samspill med hverandre, og med voksne.  

Sosial kompetanse gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og 
til å opprettholde vennskap. Forståelse for sosiale forhold og 
prosesser samt mestring av sosiale ferdigheter krever 
erfaringer med og deltakelse i et fellesskap. 

Rammeplanen vektlegger videre betydningen av å stimulere 
barns empati og medfølelse, og at barnehagen har et ansvar 
i forhold til å forebygge diskriminering og mobbing. 

Sosial kompetanse hos barn henger sammen med evnen til samarbeid, 
selvhevdelse, selvkontroll, empati og til å vise ansvarlighet. (Se skjema for 
beskrivelse av disse områdene i kapittel 4.3). Sosial kompetanse innebærer dermed 
at barnet klarer å ta andres perspektiv, vise omsorg, inngå på en positiv måte i ulike 
grupper (for eksempel i lek), hevde seg selv på en hensiktsmessig måte, men 
samtidig avpasse sin atferd etter den sosiale konteksten. 

Barnehagens oppgave blir å legge til rette for at alle barn skal kunne erfare å være 
betydningsfulle for fellesskapet og være i et positivt samspill med barn og vokse. Det 
skal legges til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse 
skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta 
egne behov og det å ta hensyn til andres behov. Personalet skal støtte barnas 
initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og 
lære og beholde venner.  De skal støtte barna i å sette egne grenser, respektere 
andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner.  

 

Det er i samspill med andre de sosiale 
ferdighetene utvikles. Lek skal ha en sentral 
plass i barnehagen og lekens egenverdi skal 
anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for 
lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken er en 
arena for barnas utvikling og læring, og for sosial 
og språklig samhandling. Barnehagen skal 
inspirere og gi rom for ulike typer lek både ute og 
inne. Alle barn skal oppleve glede, humor, 
spenning og engasjement gjennom lek- alene og   
sammen med andre.  
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Barnehagen skal bidra til den gode barndommen                                                                               
ved å gi barna mulighet for lek som kilde til trivsel.                                                                               
Lek er en grunnleggende livs- og læringsform. I lek                                                                              
kan barna delta med lyst og engasjement. Et lekende                                                                        
barn kan skille lek fra andre aktiviteter og tolke                                                                        
lekesignaler. Barn som leker, viser evne til å slappe av, la                                                                                  
seg rive med og ha det morsomt alene eller sammen med                                                             
andre. Lek er en kilde til humor og glede, og gjennom ulike former for lek får barna 
mulighet til å uttrykke seg og kjenne at egen opplevelsesverden gjelder. Konstruktiv, 
sosial utvikling skjer i relasjoner hvor målet er likeverdighet mellom deltagerne slik 
tilfellet er i lek. 
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4.3 Sosiale kompetanseområder 
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4.4 Natur og uteliv 

Barnehagen benytter natur og uteliv både i barnehagen og i nærmiljøet, som en 

viktig arena for lek og læring. Vår varierte og fantastiske natur har en viktig verdi som 

kulturbærer for både barn og voksne. Barn har gjerne en «indre» motivasjon for å 

være ute og i naturen. Ved å legge til rette for en aktiv bruk av natur og uteliv 

gjennom lek og allsidige aktiviteter ute i barnehagen, på ulike turer i skog og mark, og 

i barnehagens nærmiljø, vil vi gi barna muligheten til å få positive erfaringer og gode 

opplevelser med å være ute til alle årstider.                                                  

Ute ser vi at barna leker en variert og kreativ rollelek, og vi opplever mindre konflikter.   

Barna har mye humor, de er fantasifulle, nysgjerrige og spørrende. En pinne kan bli 

til et fly, mosen til en myk seng, og hvorfor har sommerfuglen så mange farger?  En 

aktiv bruk av natur og uteliv bidrar positivt til utvikling av barnas grov- og finmotorikk, 

selvstendighet og opplevelse av samhold. Dette i seg selv kan bidra til positiv energi 

og livsglede, samt forbygge erting og mobbing.                                  

Flere forskere hevder at naturen er den beste lekeplassen for barn. Psykologisk 

institutt ved Universitetet i Oslo står bak et forskningsprosjekt i Lunner og Gran, som 

viser en betydelig gevinst av tidlig utelek for barn. Ute får barna utfordringer de ikke 

møter ellers, og de får stimulert alle sine sanser i et miljø som hele tiden forandrer 

seg. De fant ut at barn som er mye ute ble mer konsentrerte, hadde mindre indre uro, 

de ble bedre til å dele og være en god venn. 

For Bakkehaugen barnehage er det naturlig å tenke 

tverrfaglig ved å trekke rammeplanens sju 

fagområder inn som en naturlig del av natur – og 

uteopplevelsene. Rammeplanen fremhever at 

barnehagen skal ha en helsefremmende og 

forbyggende funksjon, og bidra til å utjevne sosiale 

forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal 

fremmes, og barnehagen skal være en arena for 

daglig fysisk aktivitet, og fremme barnas 

bevegelsesglede og motoriske utvikling (Livsmestring 

og helse). Barnehagen skal også bidra til at barna lærer å ta vare på seg selv, 

hverandre og naturen (Bærekraftig utvikling). I vår barnehage er vi heldige som har 

mange muligheter for et rikt natur og uteliv. Vi har et stort og fint uteområde inne i 

barnehagen med grillhytte, gapahuk og bålplass som kan benyttes hver dag. Utenfor 

barnehagen har vi gangavstand til mange flotte naturområder som bl.a 

Hundremeterskogen, Ånnerudjordet og Bausbakkelva, samt alle byens fasiliteter.           
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4.5 Kultur for læring i barnehagen 

Ringsaker kommune inngikk høsten 2017 et samarbeid med Høgskolen i Innlandet, 

for gjennomføring av forsknings – og utviklingsprosjektet «Kultur for læring i 

barnehagen» i perioden 2017 – 2021. Dette er et prosjekt som også involverer 

skolene. 

Intensjonen med prosjektet er at barn og unge i Hedmark skal vokse opp i en kultur 

for læring som motiverer til utdanning og deltagelse i samfunns – og arbeidslivet. Det 

er mange involverte i barns og unges oppvekst og dannelse. Alle har det til felles at 

de ønsker å bidra til at det enkelte barn og ungdom utvikler kunnskaper, holdninger 

og ferdigheter slik at de kan bidra i samfunnet på en selvstendig og ansvarsfull måte. 

Kultur for læring handler om den kulturen som barn og ungdom vokser opp i. For å gi 

den enkelte den beste mulighet i livet, er det viktig at det er en god kultur for læring 

gjennom hele barne – og ungdomstiden.  

Prosjektet «Kultur for læring i barnehagen» ble innledet med 

kartleggingsundersøkelse høsten 2017 gjennomført av barn (4 og 5 åringene), 

pedagogiske ledere, ansatte, foreldre og ledere. Ny kartleggingsundersøkelsen skal 

gjennomføres i oktober 2019. Hensikten med disse karleggingene er at barnehagen 

skal få forskningsbasert kunnskap om sentrale områder knyttet barnas læringsmiljø, 

og deres sosiale og språklige utvikling. Barnehagen mottar også nyttig informasjon 

om foreldrenes opplevelse av tilfredshet med tilbudet og samarbeidet med de 

ansatte, samt hvordan personalet opplever sin egen arbeidssituasjon. Barnas 

stemme er også svært viktig med tanke på deres vurdering av sitt 

barnehageopphold. Hvordan trives de, hva erfarer og lærer de? 

Resultatene fra denne kartleggingen benyttes i et systematisk arbeid der de ansatte 

jobber i profesjonelle læringsfellesskap. Pedagogisk analyse benyttes som modell for 

analyse av resultatene, og det skal utvikles pedagogiske strategier og tiltak. Målet for 

arbeidet er å videreutvikle barnehagens 

pedagogiske praksis slik at barna får realisert sitt 

potensiale for trivsel, utvikling og læring. Sammen 

skal vi jobbe for å øke kvaliteten i vår barnehage, 

til det beste for det enkelte barn.  

I prosjektplanen for barnehager 2019 / 2020 har 

SePU utviklet en kompetansepakke om «Gode 

rutinesituasjoner» som ansatte skal jobbe med 

kommende barnehageår. Den tar utgangspunkt i 

boken til May Britt Drugli «Dette vet vi om – Gode 

rutinesituasjoner». Målet med denne 

kompetansepakken er å få mer kunnskap om, og øke kvaliteten på 

rutinesituasjonene i barnehagen. De ansatte vil da kunne understøtte barnas 

emosjonelle, sosiale, relasjonelle og språklige utvikling på en bedre måte. 

«En ska itte setta seg og vente på å 
få det bra, en ska hjelpe tel det en 
kæin for å få vara med på livet!» 

        

Alf Prøysen, «Visa om 

livet» fra «Jinter je har 

møtt» 
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4.6 Grønne tanker – glade barn  

Ringsaker kommune har fokus på psykisk helse innenfor arbeid med barn og 
ungdom. Barnehagen har gjennom flere år arbeidet med å innføre og implementere 
verktøyet «Grønne tanker – glade barn».                                                                  
Grønne tanker – glade barn er utviklet av bl.a. barnepsykologspesialist Solfrid 
Raknes, og er en del av Psykologisk Førstehjelp, et norskutviklet selvhjelpsmateriell 

rettet mot barn og ungdom. 

Tanken med metoden er å gi psykologisk førstehjelp til barn. Grønne tanker - glade 
barn er et psykopedagogisk materiell som har til hensikt å stimulere barns tanke- og 
følelsesbevissthet. Det brukes som en av barnehagens metoder for å hjelpe barn til å 
utvikle gode holdninger til seg selv og andre, og fremme evne til egenomsorg og 
prososial atferd. Måten barn lærer å forholde seg til følelseslivet på, danner 
grunnlaget for hvordan man som voksen forholder seg til følelser. Barnehagebarn 
lærer av det som skjer i barnehagen, både det som er planlagt, og det som oppstår 

underveis.  

I barnehagen bruker vi Grønne tanker – glade barn som en metode for planlagt 
tematisering av tanker og følelser i samlingsstunden med de eldste barna. Vi bruker 
det som en metode for refleksjon, forståelse og bearbeidelse med utgangspunkt i 
hverdagshendelser. Tenkebamsene Grønn og Rød skal hjelpe barn til å lære å 

forholde seg konstruktivt til egne tanker. Tanker som er negative og vonde, kalles 
rødtanker. Tanker som skaper glede, trivsel og trygghet, kalles grønntanker. De 
grønne og røde bamsene kan barna leke med, de brukes som påminnere og 
benyttes som konkrete hjelpemidler sammen med barna. 
 
Foreldre har en stor betydning for hvor trygge barna deres blir, og de kan være med 
å hjelpe barnet sitt til å bli mindre sårbart og mer robust følelsesmessig. Dette gjør 
det lettere for dem å takle motgang og vanskelige situasjoner som møter dem i livet. 
Barn som øver seg på å snakke positivt og oppmuntrende til seg selv blir tryggere og 
mindre nærtagende for andre barns bemerkninger. Trygge barn søker også lettere 
hjelp hos voksne når de trenger det, poengterer Solfrid Raknes.  
 
En nettside som er fin å bruke sammen med barna er: 
http://barnehage.salaby.no/rode-og-gronne  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Psykologi/Generell-psykologi/Psykologi-for-barn/Psykologisk-foerstehjelp
http://barnehage.salaby.no/rode-og-gronne
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4.7 Barnehagen som danningsarena 

Rammeplanen sier på side 21: 

«Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til 

omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig 

deltakelse i demokratiske fellesskap.» 

Danning handler om å utvikle seg i et fellesskap der alle anerkjennes som 

selvstendige mennesker med egne tanker, følelser og meninger. Gjennom en 

danningsprosess skal barna utvikle evne til selvstendig tenkning, refleksjon og mot   

til å yte motstand på egne og andres vegne. For å klare dette er vi avhengig av å 

styrke barnas selvfølelse. Barnet må vokse opp i et fellesskap hvor deres meninger 

tas på alvor og gir dem følelse av å bety noe! De må oppleve respekt og mestring i 

hverdagen og styrkes i troen på at de er gode mennesker med verdi for fellesskapet 

de er en del av.  

I barnehagen krever dette at personalet støtter og anerkjenner barna i deres 

aktiviteter, deres engasjement og deres deltakelse i fellesskapet i barnehagen. Barna 

skal oppleve at ulike meninger og perspektiver blir løftet frem og verdsatt i 

fellesskapet. På denne måten vil barna både erfare og akseptere at også andres 

meninger er like viktige som sine egne. Dermed kan barnet se nye sammenhenger, 

og utvide sin forståelse for ulike sammenhenger.  
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5. BARNS MEDVIRKNING I BARNEHAGEN 

I Rammeplanen for barnehagen (2017) står følgende om barns medvirkning: 

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og 

oppmuntre til at barna får gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet. (…) Barnehagen skal vær bevisst på barnas ulike uttrykksformer 

og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnets alder, 

erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.» 

Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna mulighet til å påvirke sin egen 

hverdag og barnehagens fellesliv. Det enkelte barn må ha innflytelse både på hva 

som skal skje og hvordan det skal gjøres. Medvirkning handler om å bli spurt, lyttet til 

og ansett som kompetente mennesker. Dette betyr at personalet må la seg påvirke 

av barns tanker, følelser og meninger. Likevel må vi skille mellom medvirkning og 

medbestemmelse, for medvirkning er noe mer enn å la barna være med å 

bestemme! Barna skal tas på alvor og bli lyttet til, men de må også lære å forholde 

seg til felles bestemmelser og innordne seg regler og rutiner. De skal aldri være i tvil 

om at det er den voksne som er den ansvarlige og trygge. 

For å ivareta barnas medvirkning i hverdagen må personalet kunne tolke og forstå 

barns ulike uttrykksmåter. Ved å bli tatt på alvor og bli anerkjent for sine tanker, 

følelser og meninger vil de føle seg betydningsfulle og oppleve å bli sett av 

personalet. Dette er grunnleggende for utvikling av en god selvfølelse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om barns tankefrihet: 

«At barn har tankefrihet innebærer blant 

annet at barn kan fantasere, dikte, kritisere 

og rose – uten at myndighetspersoner har 

rett til å sensurere eller overprøve barnets 

tanker!» 

-Norsk senter for menneskerettigheter,  

artikkel 14.1 
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6. RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER 

For å sikre at barnehagen har et variert og allsidig pedagogisk tilbud, er barnehagens 

innhold delt inn i 7 ulike fagområder. Disse fagområdene skal fremme trivsel, allsidig 

utvikling og helse, og gjenspeile områder som har interesse og egenverdi for barn i 

barnehagealder. 

Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en 

gjennomgående del av barnehagens innhold. 

 

Rammeplanen sier side 47:  

«Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra 

til å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger. 

Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder 

gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter.» 

 

 

 

 

Etikk, religion og filosofi

Kunst, kultur og kreativitet

Natur, miljø og teknologi

Antall, rom og 
form

Kropp, bevegelse 
og helse

Nærmiljø og 
samfunn

Kommunikasjon, 
språk og tekst
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6.1 Kommunikasjon, språk og tekst 

Rammeplanen sier på side 47:  
 
«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og 
utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av 
kommunikasjonsformer.»  
 

Språk er viktig for kommunikasjon med andre. Personalet skal være gode rollemodeller og 
gi barna gode muligheter for utvikling av språk, kommunikasjon og tekst. Det gjøres for 
eksempel ved å lage rom for gode samtaler med barna. Personalet skal legge vekt på å 
beskrive det de ser og opplever sammen med dem.   
Viktige sider ved kulturoverføring og barns kulturskaping er knyttet til språk, tekst og 

kommunikasjon. Dette kan for eksempel være videreformidling av 

fortellinger, dikt, rim, regler og sang. Barnehagen skal bidra til at 

barn leker med språk, symboler og tekst, samt stimulere til språklig 

nysgjerrighet, undring, bevissthet og utvikling. 

 
Det er viktig at personalet skaper et variert språklig miljø der alle 
barn får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språket og 
kommunisere. Personalet skal invitere til ulike typer samtaler der 
barnet selv får mulighet til å fortelle, undre seg, reflektere og stille 
spørsmål.  
 
Personalet skal støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite 
språklig aktive, eller har noe forsinket språkutvikling. Barnehagen skal, både gjennom 
uformell og formell kartlegging av barnas språk, planlegge aktiviteter og lek. 
 
Småbarnsperioden er den grunnleggende perioden for utviklingen av språket. Den daglige 
dialogen og samtalen med barnet er med på å legge godt grunnlag for videre utvikling. Det 
er viktig at stimulering og veiledning skjer i samsvar med barnets alder og motivasjon. På 
denne måten kan vi legge til rette for progresjon i barnets språklige utvikling. Personalet 
skal være støttende i barnets initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, leke-skrive, synge 
eller til å diktere tekst. Personalet griper fatt i barnets interesser og samtaler om det som 
skjer. Å være sensitive og åpne for det nonverbale språket er spesielt viktig i arbeidet med 
de minste barna i barnehagen. 
 
Lek med jevnaldrende barn er viktig for språkutviklingen, og personalet oppfordrer barna til 
å bruke språket aktivt i både lek og konfliktsituasjoner. Personalet deltar i leken på barnas 
premisser. De veileder barna til å kommunisere med hverandre slik at de klarer å gi uttrykk 
for følelser, og for at leken skal ha positiv framdrift. Personalet framstår som gode 
rollemodeller ved at å være bevisste på tonefall og presist språk, og at kommunikasjonen 
med barna er på en måte som samsvarer med deres eget språknivå. 
 

 

Bakkehaugen barnehage er en flerkulturell barnehage, noe vi ser på som en berikelse for 

barnas læringsmiljø. Vi ønsker at barna skal få erfaring og kjennskap til at vi kan 

 



Bakkehaugen barnehage 2019/ 2020 

 

kommunisere på ulike språk. Barn i førskolealder har en stor språklig kapasitet, og de viser 

stor nysgjerrighet og lyst til å høre hvordan noe høres ut på et annerledes språk. Ringsaker 

kommune har utarbeidet felles målsetninger i engelsk for alle barnehager. Det vektlegges at 

barna skal få kjennskap til engelske fraser knyttet opp til ulike temaer gjennom året. 

Barn møter det engelske språket i mange situasjoner og på mange arenaer, i form av 

engelske ord, sanger, tv-program med mer. Den viktigste arenaen for språklig introduksjon i 

barnehagen er i hverdagssituasjoner. De gylne øyeblikkene i garderoben, ved matbordet 

eller i leken, er gode naturlige læringsarenaer for språk.  

 

6.1.1 Digital praksis 

I Bakkehaugen barnehage har alle avdelinger hver sin ipad. Dette er svært mobile skjermer, 

som er enkle i bruk. Dette legger forholdene godt til rette for å kunne trekke seg tilbake med 

en liten barnegruppe.  

På ipaden ligger det pedagogiske spill som utfordrer hukommelse, språk, logisk tenking, 

humor og glede. Det er også lydbøker med bilder og noe bevegelse. Dette kan være med 

på å øke nysgjerrigheten på bøker, og ønske om å lære å 

lese selv i framtida.  

 

Hver avdeling har internettilgang via trådløst nettverk. Vi 

kan da utforske ulike temaer på internett i sammenheng 

med det fagområdet eller temaet vi jobber med. 

Personalet kan møte barnas lærelyst ved raskt å finne 

svar på det de lurer på, da aller helst sammen med barnet 

selv. Finner vi for eksempel et lite dyr ute, kan vi finne ut 

hva slags dyr dette er og skrive ut bilder og informasjon 

fra internett. Dette stimulerer barnas undringsglede og 

læringsvilje. 

 

Vi bruker IKT til dokumentasjon, bla ved hjelp av å vise bilder på skjerm. Vi bruker PC 

sammen med barna, og ser på bilder fra turer og aktiviteter vi har hatt i barnehagen. Dette 

er viktig for flere sider av barns utvikling: Det hjelper bla. barna å huske tilbake, kunne hente 

fram historier og bearbeide opplevelser. 

 

I Bakkehaugen barnehage har vi også et eget mediatek hvor barn kan få erfaringer med 

bruk av ulik informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Barna får være med på 

pedagogiske dataspill, nedlastning av egne bilder fra kamera til pc, de får bruke ulike 

tegneprogram og leke seg med smart–board. De blir også tatt med på aktiviteter som 

kopiering, utskriving av dokumenter/bilder. Nylig har vi også gått til innkjøp av digital lupe.
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6.2 Kropp, bevegelse, mat og helse 

Rammeplanen sier på side 49: 

 

«Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, 

matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.» 

Fysisk aktivitet er viktig for utviklingen av den sosiale kompetansen og for de motoriske 

ferdighetene. Personalet skal legge til rette slik at barna får utvikle disse ferdigheter og får 

prøve igjen og igjen. Barna skal oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidige 

bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt. En annen del av dette fagområdet handler om 

kosthold. Barna skal få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra 

mat og råvarer til ferdig måltid. I barnehagen har vi etablert vår egen grønnsakhage hvor 

barna er med på å så og høste egenproduserte grønnsaker.  

Vi er mye ute i løpet av en barnehagedag, og alle avdelinger har sin faste tur-dag hver uke. 

På turer får barna utfordret seg i ulikt terreng, tilpasset alder og utviklingsnivå. Barna i 

Bakkehaugen barnehage er fra 0 til 6 år, og alle aktiviteter legges til rette etter barnas alder 

og modningsnivå. 

 

6.2.1 Måltider 

Bakkehaugen barnehage har valgt å vektlegge et sunt og 

variert kosthold. En gang i uka har vi varmmåltid, de andre 

dagene spiser vi brødmat. På ettermiddagen serveres frukt og 

knekkebrød.  

Et måltid rommer mye læring og utvikling. Barna får 

finmotorisk trening ved å smøre på brødmaten selv og får øve 

på å spise med bestikk. Under måltidet stimuleres språket i 

stor grad ved at barna må spørre om å få sendt ulike pålegg, be om mer melk, brød osv. I 

tillegg er måltidet en rolig og god situasjon som gir unike muligheter for gode samtaler 

mellom voksne og barn. I Bakkehaugen barnehage legger vi vekt på at barna skal få en 

positiv opplevelse av å spise i et fellesskap rundt bordet. Et hyggelig måltid skal være 

preget av god tid, gode samtaler, og voksne og barn som gir hverandre positiv 

oppmerksomhet. De voksne skal gi barna små utfordringer slik at hver enkelt får oppleve 

mestringsglede ved å klare ting selv.  

Det er også mye matematikk i en måltidsituasjon. Vi kan telle antall barn som skal spise og 

finne dekketøy i forhold til dette (èn til hver). I tillegg er det mange ulike former representert 

på et oppdekket bord. Tallerken er rund, koppen er formet som en sylinder osv. Innenfor 

engelsk kan vi i måltidsituasjonen bli kjent med en del ord og begreper. 
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6.3 Kunst, kultur og kreativitet 

Rammeplanen sier på side 50: 

«I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og 
organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og 
progresjon.» 
  

Personalet skal gi barna muligheten til å oppleve kunst og kultur, og til å stimulere 

utviklingen av deres kreativitet. Vi ønsker å legge vekt på en prosess preget av 

anerkjennelse og opplevelse av egenmestring. Aktuelle aktiviteter er musikksamlinger med 

instrumenter og sang, dans og bevegelse, formingsaktiviteter både inne på avdeling og på 

formingsrommet vårt. Bruk av dramatisering av både barn og personalet er også spennende 

aktiviteter innen dette fagområdet.  

Vi har beliggenhet rett ved siden av Ringsaker Kulturskole, noe som gjør det naturlig for oss 

å benytte oss av noen av deres tilbud. Vi har gjennom årene deltatt på ulike tilbud fra 

kulturskolen, og i år vil førskolebarna få delta på bildeførskole.  

 

6.4 Natur, miljø og teknologi 

Rammeplanen sier på side 52: 

«Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen 

som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.» 

Naturfag er et teoretisk, praktisk, kreativt og estetisk fag. Naturfag for barn er lukter, farger, 

synsinntrykk, opplevelser og undring over hvorfor verden 

er som den er.  

Barna skal få utvikle sin forståelse for planter og dyr, 

landskap, årstidene og været. Det er et mål at de skal få 

forståelse for samspillet i naturen og dens mangfold. Vi 

ønsker å kunne gi barna kunnskap om natur, dyr, fugler, 

årstider, bær og trær for å nevne noe.  

Miljøvern står også sentralt, vi rydder opp etter oss når vi 

er på tur og sorterer all søppel i barnehagen. Vi er også 

opptatt av gjenbruk! 

Barna skal få oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener og fysiske lover. I 

tillegg ønsker barnehagen å bidra til at barna lager konstruksjoner med ulike materialer og 

utforsker mulighetene som ligger i ulike redskaper og teknologi. 
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6.5 Antall, rom og form 

Rammeplanen sier på side 53: 
 

«Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan 

utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved 

selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas 

undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.» 

 

Barn er naturlig opptatt av tall, telling og mengder. Vi ønsker at barna skal få mulighet til å 

bli kjent med målenheter, mengder, ulike former og mønstre, sortering, gruppering, 

likheter/ulikheter, størrelser etc. Vi finner store dyr, små dyr, vi lærer regler og historier som 

har en tydelig struktur fra begynnelse til slutt, hva skjedde først og sist. Vi teller forlengs og 

baklengs. Barna må også få mulighet til å fundere rundt avstander, vekt, volum og tid. Det 

er viktig for oss og ikke å undervurdere barnas evne til forståelse. 

Barn som mestrer matematikk evner å se det abstrakte 

matematikkspråket i en praktisk sammenheng. De 

kjenner igjen figurer, konstruksjoner og formler nettopp 

fordi de har fått erfaringer og opplevelser. Læringen 

starter med leken. Leken pirrer nysgjerrigheten, og det 

er nysgjerrigheten som trigger læringsprosessen hos den 

enkelte. Gir vi mindre tid til lek, tar vi også vekk 

grunnlaget for læring. Dette krever bevisste voksne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er vi like 

tunge?? 
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6.6 Etikk, religion og filosofi 

Rammeplanen sier på side 54: 

«Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og 

høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har 

egenverdi.» 

Vi ønsker å formidle grunnverdier i vår kulturarv med vekt på anerkjennelse, 

medmenneskelighet og nestekjærlighet. Barnehagen skal respektere og reflektere over det 

mangfoldet som er representert i barnehagen, samtidig som vi skal ta med oss verdier og 

tradisjoner i den kristne kulturarven. Her kan samtaler med barna skape spennende 

refleksjoner!  Det er viktig at vi gir tid og rom til undring over essensielle spørsmål. Barna 

må få filosofere over det som opptar dem, med støtte og hjelp av gode, åpne og lyttende 

voksne! 

 

6.7 Nærmiljø og samfunn 

Rammeplanen sier på side 56: 

«Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre 

barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. Barnehagen skal bidra til 

kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik 

at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet.» 

Fagområdet innebærer kunnskap om, og medvirkning i samfunnet rundt seg – både livet i 

barnehagen og i lokalsamfunnet. Det er viktig å bli kjent med og delta i samfunnet gjennom 

opplevelser og erfaringer. Vi er mye ute, og nærmiljøet blir benyttet når vi er på tur. Turmål 

velges da ut fra alder og modenhet. Vi kan blant annet besøke biblioteket, skolen, skogen, 

postkontoret, brannstasjonen eller andre barnehager. 
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7. SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE 

Et tett og nært samarbeid med hjemmet er en viktig forutsetning for at barnehagen skal 

kunne ivareta hvert enkelt barn på best mulig måte.  

Rammeplanen sier på side 29: 

«Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid 

og forståelse med foreldrene, jf. Barnehageloven §1 og § 4.»   

7.1 Foreldresamarbeid 

Bakkehaugen barnehage ønsker i tråd med Rammeplanen at foreldrene skal ha størst 

mulig grad av medvirkning og innsikt i barnas hverdag. For å få til dette er kommunikasjon 

og samarbeid mellom hjem og barnehage av sentral betydning. Barnet er foreldrenes og 

personalets felles interesse, og det er derfor viktig at vi hele tiden utveksler informasjon som 

kan ha betydning for barnets trivsel og utvikling i barnehagen.  

Barnehagen benytter seg av tolketjenesten i foreldresamarbeidet dersom dette er 

hensiktsmessig. Dette kan være både i form av telefontolk og oppmøtetolk. 

Barnehagen skal være et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Hvert barn er unikt og 

forskjellig, og det er foreldrene som kjenner barnet best. Dialogen med foreldrene er en 

forutsetning for å skape kontinuitet mellom hjem og barnehage. Sammen kan vi gi barnet de 

beste forutsetninger for en trygg og harmonisk oppvekst og utvikling! 

Foreldresamarbeid er for oss en helhet som består av samarbeid, innflytelse og deltakelse i 

noe felles, nemlig barna! Foreldresamarbeidet skal preges av gjensidig respekt og 

anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet.  

Som personale ønsker vi at dere skal oppleve at det er lett å ta opp ting med oss. 

Personalet er underlagt taushetsplikt. Det er viktig for oss at eventuelle problemer/spørsmål 

blir tatt opp direkte med den avdelingen det gjelder, og aller helst med pedagogisk 

leder. Dersom det er nødvendig kan også barnehageledelsen involveres.  

FUB er forkortelsen på Foreldreutvalget for barnehager, og er et nasjonalt utvalg for foreldre 

med barn i barnehage.  På deres nettside ligger mange interessante artikler knyttet til 

barnehage som institusjon, foreldrerollen, lover og masse annet. 
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Kanaler for foreldresamarbeid 

 Daglig kontakt i hente- og bringesituasjoner 
Den daglige kontakten er en av de store fordelene i barnehagen. I den daglige kontakten 

kan vi gi hverandre jevnlige tilbakemeldinger på de tingene som opptar oss, og om hvordan 

barnets dag har vært. I forbindelse med hente- og bringesituasjonen er det viktig at 

foreldrene tar kontakt med personalet, sånn at barnet blir registrert «inn» og «ut».  

 Foreldremøter 
Det holdes to foreldremøter i løpet av barnehageåret. Her informeres det om barnehagens 

innhold og arbeidsmetoder i tillegg til evaluering og annen informasjon. På disse møtene 

har foreldrene mulighet til å stille spørsmål og ta opp aktuelle saker. 

 Foreldresamtaler 
Alle får tilbud om to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. Dette er et møte mellom 

pedagogisk leder og foreldre hvor det samtales om barnets utvikling og hverdag i 

barnehagen. Ønskes foreldresamtaler ut over dette, ta kontakt med pedagogisk leder. 

 Månedsplaner og brev 
Det gis ut månedsplan hver måned hvor innholdet i barnehagen dokumenteres. Her kan 

foreldrene sette seg inn i hvilke aktiviteter, sanger og temaer barna skal jobbe med. Etter 

endt tema kommer det ut en oppsummering over perioden som har vært. Dette både i 

forhold til aktiviteter og det sosiale livet på avdeling. Dette kommer som et periodebrev. 

 Foreldrerådet: 
 Foreldrerådet består av foreldrene/ foresatte til alle barna i barnehagen, og skal fremme 

deres fellesinteresser. Foreldrerådet skal bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 

foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

 Foreldreutvalget / FU:  
Foreldreutvalget er ei arbeidsgruppe som består av de valgte foreldrekontaktene med vara 

fra hver avdeling i barnehagen. De har ansvaret for foreldrekasse, og planlegging og 

gjennomføring av ulike foreldrearrangementer gjennom året. 

 Samarbeidsutvalget / SU:  
Er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av 

leder og nestleder i FU, barnehageledelsen, èn representant fra de ansatte, samt en 

politikerrepresentant. Samarbeidsmøter avholdes mellom SU og barnehagen 

 Dagsrapport 
Dokumentasjon av det vi gjør i barnehagen er viktig i foreldresamarbeidet. Ved å se bilder 

og lese på whiteboard-tavla kan foreldrene få et utgangspunkt til samtale med sine barn om 

de opplevelser barnet har fått gjennom dagen. 

 Kultur for læring 
Det skal gjennomføres tre undersøkelser i løpet av prosjektperioden 2017-2021. Den neste 

gjennomføres høsten 2019 og deretter høsten 2021.
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7.2 Trafikksikker barnehage 

Bakkehaugen barnehage ble fra januar 2018 sertifisert av Trygg Trafikk som en 

«Trafikksikker barnehage»                 

Det er viktig å sette fokus på trafikk og trafikksikkerhet i barnas hverdag, slik at de 

kan utvikle gode holdninger i de tidlige barneårene. Vi som voksne har ansvaret for 

at barna utvikler evne til å forstå hva som kan være en risiko i trafikken, hva som kan 

være med å trygge dem når de ferdes i trafikken, evne til å ta andres perspektiv (eks 

bilførerens) og til å samarbeide. Vi som voksne (ansatte, foreldre og andre) må derfor 

være bevisst hvilket ansvar vi har for å være gode rollemodeller for barna. 

For å kvalitetssikre at barnehagens trafikksikkerhetsarbeid ivaretar de krav som lover 

og forskrifter stiller, samt innfri kravene for å bli en trafikksikker barnehage – har vi 

utarbeidet en egen plan for hvordan vi jobber med dette i hverdagen vår. Dette utgjør 

vår trafikksikkerhetsplan. 

En «Trafikksikker barnehage» skal: 

- Ha trafikkopplæring som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet, og det 

skal nedfelles i barnehagens årsplan. 

- Stille krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp 

av transporttjenester. 

- Ha ansatte som kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og 

hendelser på turer. 

- Ha utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller 

kollektivtransport. 

Trafikkopplæringen i barnehagen 

Barna lærer trafikkregler for fotgjengere. 

Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken. 

Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og 

refleks. 

 

Samarbeid mellom barnehage og hjem 

Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens 

parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte. 

Det er viktig at foreldrene sikrer barna på vei til og fra barnehagen. 
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8. OVERGANGER 
 
8.1 Førskoleklubb 
 

Førskoleklubben møtes hver tirsdag gjennom hele året. I klubben vil vi ha fokus på 
ulike temaer i løpet av året som er forankret i Rammeplan for barnehager. Vi skal 
leke på tvers av avdelingene, knytte nye vennskapsbånd, ha fokus på sosial 
kompetanse og i tillegg øve på ferdigheter det kan være nyttig å kunne til skolestart. 
Til våren gjennomføres enkel trafikkopplæring, hvor barna til slutt får førerkort for 
sykkel!  Førskoleklubben vil også gjøre bruk av digitale verktøy. Barnehagebarn lever 
i nuet og det skal de også få gjøre i klubben. Ser eller opplever vi noe spennende, 
griper vi fatt i det! Dette er barns medvirkning!  
 
ADL- ferdigheter 
Det å være selvstendig vil bla. si å kunne ta vare på seg selv. For å kunne utvikle et 
godt selvbilde og oppleve god livskvalitet, er det viktig at vi mestrer de ulike 
gjøremålene i dagliglivet. ADL-ferdigheter er kort sagt de ferdighetene vi må ha for å 
kunne utføre daglige aktiviteter og gjøremål. Barna skal blant annet øve på å holde 
orden på egne klær og sko, rydde etter seg, gå på do selv, kle seg selv og kunne 
snakke alene foran andre barn og voksne. 
 
Kulturskolen 
Alle førskolebarna vil i år få delta på bildeførskole. 
Dette tilbudet kostes av barnehagen, og avholdes i 
regi av Kulturskolen.  
 

Skrivedans 
Skrivedans er en modell som er utviklet av Ragnhild 
Oussoren og bygger på skriftpsykologisk viten. Dette 
er en skriveforberedende aktivitet. Barna blir kjent med 
runde og rette bevegelser, akkurat som våre bokstaver 
er bygd opp av. Vi bruker store bevegelser i lufta til musikk, for så å bruke de samme 
bevegelsene på store ark. Alt etter musikk, som skal hjelpe barna til flyt og rytme i 
bevegelsene. Vi er innom ulike tema, der fantasi og fabulering skal inspirere til 
bevegelse. Vi vil også jobbe med ulike leker/øvelser som stimulerer til et godt 
blyantgrep og lære barna å «spore» og skrive navnet sitt. Enkle tegne- og 
skriveøvelser vil bli tatt i bruk disse dagene. Her vil også barna få trening i å sitte i ro 
på plassen sin og jobbe selvstendig med en liten oppgave, med de voksne som hjelp 
og støtte. 
 
 
Førskoleavslutning 
I løpet av juni vil vi ha overnatting i barnehagen. 
I tillegg har vi en høytidelig førskoleavslutning med foreldre 
og barn i barnehagen før sommerferien, med underholdning 
og hyllest av hvert enkelt førskolebarn.  

 

 



Bakkehaugen barnehage 2019/ 2020 

 

8.2 Rutiner for overganger 
 
I barnehagen snakker vi om overganger når barna starter i barnehagen for første 
gang, når barnet bytter avdeling fra småbarn til storbarn og når barna skal begynne 
på skolen. Uansett hvilken av disse overgangen det er snakk om er det viktig 
å gjøre dem så trygge og gode som mulig. Det handler om å gi nok tid, og om å se 

enkeltbarnet og enkeltbarnets behov i overgangssituasjonen.  
 
8.2.1 Oppstart i barnehagen 
Det er individuelt hvor lang tilvenningsperiode barn trenger før de viser 
tegn på trygghet etter oppstart i barnehagen. Her er det viktig å ta 
individuelle hensyn. Barnehagen anbefaler at foreldrene setter av 
minimum tre dager hvor de er med barnet i barnehagen. Utover dette 
holdes tett dialog mellom hjem og barnehage om hvordan barnet synes å 

ha det under oppstarten. Barnehagen benytter tilknytningspersoner i personalet opp 
mot hvert barn. Denne tilknytningspersonen er tett på barnet og fungerer som en 
trygg base for barnet så lenge det er behov for dette. Gjennom god og trygg 
tilknytning til den ansatte vil barnet utforske og bli kjent med sine nye omgivelser. 
 
8.2.2 Overgang fra småbarn til storbarnsavdeling 
Det året barnet fyller tre år flyttes de vanligvis over til en storbarnsavdeling. Selv om 
barnet har gått i barnehagen, og sett de fleste ansatte mye, kan dette være en utrygg 
periode for barna. Vi har derfor laget en plan for hvordan vi kan gjøre denne 
overgangen så god som mulig for alle barna våre. I mai begynner vi å forberede 
overgangen til ny avdeling. Når vi flytter barn over på nye avdelinger sørger vi for at 
de blir flyttet sammen med noen de kjenner fra sin gamle avdeling. Når vi vet hvilke 
avdelinger barna skal over på, begynner vi å gå på besøk til den nye avdelingen. En 
voksen fra den gamle avdelingen tar med seg en liten gruppe barn over på besøk. Alt 
skjer på barnas premisser og i deres tempo. Etter hvert utvides besøkene slik at vi 
spiser lunsj og kanskje blir med på turer, for de som ønsker det. På denne måten blir 
barna kjent med avdelingen, personalet og barna før de skal starte. Foreldrene 
inviteres også på besøk en ettermiddag sammen med barnet sitt. 
 
8.2.3 Overgang barnehage til skole 
En av de største og kanskje mest forventningsfulle overgangene barna møter i 
barnehagen er overgangen til skolen. Det knyttes mange forventninger til å skulle 
starte på skolen, men for mange kan dette også være veldig skremmende. 
 –Hva går jeg til? Hvordan ser det ut? Hvem skal passe på meg?                                                                                                                                  
I Ringsaker kommune er det satt opp gode planer for å sikre at denne overgangen 
blir så forutsigbar og trygg som mulig for både barn og foreldre. I barnehagen 
snakker vi mye om skolen i førskoleklubben. Vi går på besøk til nærskolen og leker i 
skolegården. I noen tilfeller hvor det er nødvendig kontakter vi skolen for å få treffe 
læreren, se på klasserom etc. Det er også vanlig fra noen skoler at de sender 
læreren ut på besøk i barnehagene for å hilse på de kommende skolebarna. For å 
sikre en god overgang er det prosedyre at pedagogiske ledere har overføringsmøter 
med skolen. Her utveksles viktig informasjon om hvert enkelt barn, som skolen 
trenger for å møte hvert barn på best mulig måte. All informasjon som gis ut er 
avklart med foreldrene til hvert enkelt barn. 
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8.3 Dagsplan 

 

 

AKTIVITET METODE HENSIKT 
Barnehagen åpner 
Kl. 6.45 

I tidsrommet mellom 6.45 og 
7.00 er det felles mottak på 
fellesrommet. En ansatt fra hver 
fløy møter barn og foreldre. 

 Barna for en god start  
på dagen og føler seg 
velkommen. 

 Lette overgang mellom hjem- 
barnehage 

 Utveksle beskjeder 
 

Frokost 
Ca. kl. 7.00 – 8.30 

Frokost for de barna som ikke 
har spist frokost hjemme. 

 Skape et hyggelig måltid med vekt på 
fellesskap og gode dialoger. 

 Barna får næring og energi til dagens 
aktiviteter. 
 

Frilek inne/ ute 
Ca. kl. 7.00 – 9.30 

 
 
 
 
 

Selvvalgte aktiviteter hvor barna 
styrer innholdet. 

 Barna oppmuntres til egenaktivitet 
 Barna utvikler sin egen identitet, 

kreativitet og fantasi 
 Barna er sosiale med andre barn og 

knytter vennskap 

Planlagte aktiviteter 
inne/ ute 
Ca. kl. 9.15 – 10.30 

Vi arbeider med planlagte 
pedagogiske aktiviteter i hel eller 
delt gruppe 

 Vi jobber ut fra de 7 fagområdene i 
Rammeplan 

 Vi tar for oss ulike temaer og prosjekter 
 Lek og læring i fellesskap mellom barn 

og voksne 
  

Stell/ bleieskift/ do-
besøk/ håndvask 
Ca. kl. 10.30 

Barna går på do eller det skiftes 
bleie. Vask av hender og øvrig 
stell. 
 
 

 Barna lærer gode rutiner for hygiene. 
 Selvstendiggjøring 
 Stell av småbarn er en hyggelig  èn til 

èn situasjon mellom barn og voksen. 

Samlingsstund 
Ca. kl. 11.00 

Vi sitter samlet som gruppe og 
synger, dramatiserer, lytter, 
snakker sammen, leser bøker 
osv. 
 

 Skape samhold og fellesskap i gruppa 
 Vi får trening i å bruke språket vårt og 

kommunisere. 
 Barna får mulighet til å medvirke på 

innholdet i samlingen, gjennom at vi 
fanger dem der de er i sin hverdag og 
velger innhold ut fra deres interesser. 

 Alle barna skal bli sett og hørt i 
samlingen. «-Jeg har en stemme og en 
betydning for resten av fellesskapet!» 
 

Lunch 
Ca. kl. 11.15 
Småbarn noe tidligere 

Vi sitter sammen og nyter et 
felles måltid. 

 Barna skal oppleve det sosiale 
fellesskapet et måltid innebærer. 

 Vi samtaler og utvikler språk og 
ordforråd 

 Utvikling av gode matvaner 
 Tilfør kroppen viktige næringsstoffer og 

energi. 
 
 
 

 

 

 

 

Faste rutiner og gode rammer 
skaper trygge barn og en 

forutsigbar hverdag! 
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AKTIVITET METODE HENSIKT 
Av- og påkledning 
Ca. kl. 11.45 

 

Barna oppmuntres til å kle av- 
og på seg selv, med hjelp og 
støtte av en ansatt 

 Barna skal oppleve mestring 
 Selvstendiggjøring 
 Støttende og oppmuntrende ansatte 
 Barna støtter og hjelper hverandre 
 Begrepslæring og språkutvikling 

 
Hvile/ sovetid 
Ca. kl.11.30 – 14.00 
Individuelle tider 

Barna sover eller bare hviler seg 
litt i egne vogner eller senger. 

 Små barn blir slitne og trenger søvn i 
løpet av dagen. 

 Sovetiden avtales med foreldre, og 
tilpasses barnets behov. 
 

Frilek ute 
Ca. kl. 12.00 – 14.00 

Selvvalgte aktiviteter hvor barna 
styrer innholdet. 
Storbarn har vanligvis utelek 
denne perioden mens småbarn 
sover. 

 Barna oppmuntres til egenaktivitet 
 Barna utvikler sin egen identitet, 

kreativitet og fantasi 
 Barna er sosiale med andre barn og 

knytter vennskap 

Stell/ bleieskift/ do-
besøk/ håndvask 
Ca. kl. 13.30 

Barna går på do eller det skiftes 
bleie. Vask av hender og øvrig 
stell. 
 
 

 Barna lærer gode rutiner for hygiene. 
 Selvstendiggjøring 
 Stell av småbarn er en hyggelig  èn til 

èn situasjon mellom barn og voksen. 

Ettermiddagsmat/ 
fruktmåltid 
Ca kl. 14.00 – 14.30 
 

Vi spiser et lett måltid sammen 
før ungene blir hentet. 
 
 

 Barna får i seg et lett måltid bestående 
av frukt og et knekkebrød/ brødskive 

 Tilfører kroppen ny energi til å holde 
aktivitetsnivået oppe ut dagen. 

 Etablere gode matvaner 
 

Frilek inne/ ute 
Ca. kl. 14.30 – 16.30 
 

Barna leker frem til de blir hentet 
av foreldrene. 
Barn hentes underveis, og blir 
tatt avskjed med av en ansatt. 

 Barna oppmuntres til egenaktivitet 
 Barna utvikler sin egen identitet, 

kreativitet og fantasi 
 Barna er sosiale med andre barn og 

knytter vennskap 
 

Avskjed/ barnehagen 
stenger  
Frem til kl. 16.45 

Personalet tar avskjed med 
barna etter hvert som de hentes. 
Ved henting mellom 16.30 og 
16.45 er det felles henting enten 
på fellesrommet eller ute på 
området ved båten 

 Avskjeden skal gi barnet en fin 
avslutning på dagen. 

 Gi barnet mulighet til å glede seg til 
neste dag. 

 Foreldre skal informeres om barnets 
dag i barnehagen. 

 Skape god relasjon mellom hjem og 
barnehage 

 Utveksle beskjeder 
 
 

 

 

 

TAKK FOR EN FIN DAG!  

 

 

 


