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«Gjennom lek og gode opplevelser, skal barna erfare glede,  

vennskap og tilhørighet i et språkstimulerende læringsmiljø» 
 



 

Innledning 

 
 

«Gjennom lek og gode opplevelser, skal barna erfare glede, vennskap og tilhørighet i et 

språkstimulerende læringsmiljø» 

Dette er mål for Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage og er synlig gjennom hele 

barnehageåret i alle våre aktiviteter og planer.  

Vårt pedagogiske årshjul bygger på barnehagens årsplan. Avdelingene tilpasser aktivitetene 

sine utfra barnas utvikling og interesser. Progresjonsplanen vår sier noe om hvordan de 

enkelte fagområdene vektlegges utfra barnas ferdigheter, kompetanse og forventet 

utvikling. Hver måned sender avdelingen ut et tilbakeblikk på forrige måneden og litt om 

planene for måneden som kommer.  

 

Gjennom hele året har vi fokus på aktiviteter som fremmer sosial handlingsdyktighet. Lek og 

vennskap, kommunikasjon og helhetlig språkutvikling er grunnleggende. Voksne som er gode 

rollemodeller og aktivt tilstede sammen med barna er nødvendig for å skape et nært, varmt 

og inkluderende sosialt miljø. Fysisk aktivitet og uteliv er viktig for oss og gjennom hele året 

bruker vi nærmiljøet aktivt. Grupper med barn er hver uke på turer og i aktivitet ute i 

naturen. 

 

Hvert år fordyper vi oss på ulike måter i eventyrenes verden. Eventyr representerer livsmot 

og håp ved at de ender godt og de viser at vanskeligheter kan overvinnes. Eventyr er med på 

å utvikle identitet og kulturell tilknytning, viser ulikheter og mangfold, og kan være en hjelp 

for barna til å håndtere vanskelige følelser. Eventyr er kilde til fellesskap, samtaler, lesing, 

fortelling og dramatisering. En kilde til felles opplevelser i lek og språklige aktiviteter. Dette 

er noe alle barn i alle aldere synes er spennende  

 

«Kultur for Læring» er et utviklingsprosjekt som alle barnehagene i Ringsaker tar del i. Kultur 

for læring er en felles satsing for utvikling av god kultur for læring og utvikling. Vi ønsker med 

dette prosjektet å skape gode rutinesituasjoner i et språkstimulerende læringsmiljø. I 

hverdagen legger vi tilrette for planlagte aktiviteter for skape gode språkstimulerende miljø 

og for å støtte vennskapsrelasjonene for barna.  

 

Mer utdypende om våre barnehager, mål og satsningsområder kan du lese i vår årsplan. 

 

 

 



August 

Tilvenning  
Nye barn i barnehagen og barn som bytter avdeling skal 
etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre 
barn. I samarbeid med foreldre legge vi til rette for at barnet 
skal få en trygg og god start i barnehagen. Vi sender ut velkomstskriv til nye barn. Vi 
organiserer personalet slik at en voksen får hovedansvaret for tilvenningsdagene.  
 
Tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre, der vi har fokus på barnets 
trivsel og glede. Dette gjør vi gjennom lek og aktivitet i små grupper, der vi legger til rette for 
gode relasjoner og utvikling av vennskapsbånd. Vi voksne skal motivere og støtte barnets 
utforskning og samtidig være en trygghet de kan komme til. (Årsplan s.12)   

 

Gode rutinesituasjoner 
Vi ser på rutinesituasjonene som er god lærings- og 
språkarena. Barna skal blant annet få oppleve en 
forutsigbar og kjent dagsrytme. Vi bruker ord og uttrykk 
knyttet til rutinesituasjonene både på norsk og engelsk.   
(Se Årsplan s. 23, Kultur for læring.) 
Vi lager også en ukeplan for avdelingen, hvor grupper, tur, 
varmmat o.l. får faste dager. 
 

Sosial handlingsdyktighet 
Barna skal oppleve fellesskap og tilhørighet i gruppa. Vi planlegger for felles opplevelser med 
fokus på mestring, både inne og ute. Vi etablerer små grupper for lek og aktivitet. Gruppene 
får navn og er satt sammen etter barnas alder eller behov.  

 

Eventyr  
Vi bygge på det barna allerede kjenner og slik skaper vi felles opplevelser og tilknytning.  
Kjente eventyrfigurer  og konkreter er tilgjengelige for samling og felles aktivitet

Språk  
Vi skaper gode språkstimulerende miljø sammen med barna. Vi henger opp bilder av 
barna og hverdagssituasjonene, dette gir støtte og inspirasjon til samtaler. Vi lager 
lesekrok på avdelingen, hvor barna alltid har tilgang på bøker tilpasset utvikling og 
interesser. Lismarka og Åsen har ordning med bokkasse fra biblioteket, mens Brøttum 
besøker biblioteket på Brøttum skole. 

Barnehageåret starter 1.august 
 

Planleggingsdag: 31.8 
 

Vi tilbyr oppstartsamtale i 

tilvenningsperioden 



September, oktober og november 

 

Høsten 
Ny årstid gir nye erfaringer og opplevelser knyttet til friluftsliv. Vi 
bruker uteområdet og nærmiljøet aktivt. Barna skal sammen 
oppleve og undre seg over naturens endringer. Vi høster fra egen 
avling. 
 
 Brannvernuke i uke 38 får vi besøk av brannbamsen Bjørnis og har 

brannøvelse. Barna skal blant annet vite hva en brann er og hva vi skal 
gjøre når brannalarmen går. 

 Trafikksikkerhetsuke i uke 45 tar vi mange turer ut for å studere 
trafikkbildet i bygda vår. Barna skal blant annet vite hva som er viktig å 
tenke på når vi ferdes i trafikken. 

 Høstfest? 

 

Eventyr 
Barna skal blant annet bli kjent med ulike eventyr gjennom muntlig fortellertradisjon og 
dramatisering. Sammen bruker vi ulike teknikker og materiale i forming av konkreter og 
rekvisita knyttet til eventyret. Vi skal undre oss sammen over ulike elementer i eventyret. 
Eventyrene er med oss i aktiviteter både inne og ute. 
 

Språk 
Barna skal bli kjent med ulike begreper knyttet til eventyret/-ene vi jobber med. Vi bruker 
aktivt konkreter og bilder for å visualisere begreper vi møter i eventyret. Konkretene er med 
i samling, aktivitet og lek både inne og ute. Vi bruker også engelske ord og utrykk (se årsplan 
s. 22). Sang og musikk blir aktivt brukt i hverdagen vår. Musikk stimulerer blant annet 
konsentrasjonsevnen og lytteevnen. Lytteevne gir grunnlag for bedre språk, som igjen gir 
grunnlag for bedre kommunikasjon med andre barn. 

 

Sosial handlingsdyktighet 
Vi bruker hverdagssituasjoner, lek og gruppeaktivitet for å styrke barnets sosiale 
kompetanse med selvbilde, empati og samarbeid. Barn og voksne skal få gode opplevelser 
sammen, ved å oppleve glede og mestring i et felleskap med andre. Vi bruker elementer i 
eventyret i dramatisering og tema vinklet mot vennskap og følelser. Barna oppfordres til å gi 
hverandre omsorg og se andres følelser. Vi ordsetter barnas følelser når de selv syntes det er 

vanskelig. 

 

 

Foreldresamarbeid 
Informasjonsdeling om barnets trivsel 

og utvikling 
 Hente/bringe  
 Foreldremøte 

 Utviklingssamtaler  
 

 



Desember 

 

Desember er en måned med tradisjoner, forventinger og 

forberedelser. Vi pynter på avdelingen, demper lyset og spiller 

julemusikk for å skape stemning og ro. 

Barna deltar i juleforberdelsene: vi baker julekaker, lager noen 

hemmeligheter og litt julepynt som de tar med hjem. 

Vi synger sanger og forteller historier som hører jula til, dette gir barna 

ulike språkopplevelser og fellesskap 

Våre tradisjoner 

 Adventsamling med sang, fortelling og dramatisering. Pepperkakekalender og tenning av 

adventslys 

 Nissevekking 

 Nissefest 

 Lucia  

 Kirkebesøk  

 Julebord 

 

Eventyr 
Julen har mange fortellinger som vi leser, forteller og dramatiserer sammen med barna. Vi 
bruker også fantasien å skriver om kjente eventyr til julefortellinger. Vi undrer oss sammen 
om hva eventyrfigurene gjør når det er jul, hvilke forberedelser de har og hva de gleder seg 
til.  

 

Språk 
Vi tilfører julebøker i lekekroken. Henger opp bilder tilpasset avdelingens julefortellinger og 
sanger for å visualisere og innby til samtale. Synger og spiller julemusikk i samling og 
aktivitet. Vi setter ord på barnas følelser og forventinger. 

 

Sosial handlingsdyktighet 
Vi har samtaler og gruppeaktiviteter om fellesskap og samarbeid: Hvordan kan vi 
hjelpe og glede andre og hverandre?  

 

 

 

Vi tilpasser bemanning og åpningstid 
etter barnas behov.   

Tilbakemelding ang jula er 4.12  

Barnehagen er stengt 24. og 31. 
desember  

 



Januar, februar og mars 

Vinter 
Ny årstid gir nye erfaringer, med mestring og opplevelser 
knyttet til friluftsliv. Vi bruker uteområdet og nærmiljøet 
aktivt. Sammen undre vi oss over endringer i naturen. I garderobesituasjon har vi fokus på 
mestring til selvstendighet. Barna skal blant annet kunne navn på klær og vite når de er 
hensiktsmessig å bruke. 

 

 Samefolkets dag markeres 5.februar, der barna skal få oppleve elementer ved samisk 
kultur og tradisjoner. 

 Vinteraktivitetsuke i uke 10 har vi fokus på ulike vinteraktiviteter. Barna skal sammen 
med andre få oppleve felleskap, glede og mestring gjennom bruk av fysisk aktivitet ute. 

 Barnehagedagen 9.3 med slagordet «Små steg for kloden»

 
Påske 
Vi synger sanger og forteller fortellinger knyttet til påske og nytt liv. 
Barna bruker ulike teknikker og materiale i formingsaktiviteter. Barna 
blir kjent med farger, og lærer fargenavn på norsk og engelsk 
 

Eventyr 
Vi tilpasser presentasjon av eventyret/-ene etter barnas ferdigheter og 
interesse. Barna skal blant annet bli kjent med ulike eventyr gjennom 
muntlig fortellertradisjon og dramatisering. Å fordype seg i utvalgte 
eventyr gir felles opplevelser og er en god språkarena. Vi undrer oss 

sammen over ulike elementer i eventyret. Eventyrene er med oss i aktiviteter både inne og 
ute. Barna skal bli kjent med ulike begreper knyttet til eventyret. 
 Vi har temafest som en del av fordypningen av eventyret. Sammen bruker vi ulike 

teknikker og materiale i forming av konkreter og rekvisita knyttet til eventyret.  
 

Språk 
Barna skal bli kjent med ulike begreper knyttet til eventyret/-ene vi jobber med. Vi bruker 
aktivt konkreter og bilder for å visualisere begreper vi møter i eventyret og 
hverdagssituasjoner. Konkretene er med i samling, aktivitet og lek både inne og ute. Vi 
bruker også engelske ord og utrykk (se årsplan s. 22). Vi bruker også rim, regler og sang for å 
bli enda bedre kjent med eventyret og tema. Lesekroken har bøker tilpasset alder, 
interesser, tema og årstid. 

 

Sosial handlingsdyktighet 
Vi bruker hverdagssituasjoner, lek og gruppeaktivitet for å styrke barnets sosiale 
kompetanse med selvbilde, empati og samarbeid. Barn og voksne skal få gode opplevelser 
sammen, ved å oppleve glede og mestring i et felleskap med andre. Vi bruker elementer i 
eventyret i dramatisering og tema vinklet mot vennskap og følelser. Barna oppfordres til å gi 
hverandre omsorg og se andres følelser. Vi ordsetter barnas 
følelser når de selv syntes det er vanskelig. 

4.1 er første barnehagedag i 2021 

Planleggingsdag: 29.1 

Foreldremøte  

Tilbakemelding ang påske- og 

sommerferie er 17.mars 

Barnehagen er stengt 31.mars 

 



 

April og mai 

 

Vår 
Ny årstid gir nye erfaringer, med mestring og opplevelser 
knyttet til friluftsliv. Vi bruker uteområdet og nærmiljøet 
aktivt. Vi studerer blomster, fugler og dyreliv. Vi sår frø og 
planter blomster, og sammen undrer oss over vekst og nytt 
liv. 

17.mai 
Norge har bursdag og barna skal gjennom sang og fortelling få vite hvorfor vi feirer 
nasjonaldagen. Vi markerer med egen 17.mai feiring i forkant. Barna skal også få kjennskap 
til andre nasjoners høytider og markeringer. 

 

Størst i barnehagen 
Siste året i barnehagen skal gi barna følelsen av å være størst og få et felleskap til 
jevnaldrende. De har egne gruppedager med ulike aktiviteter og prosjekter. Vi skal gi barna 
et godt grunnlag og motivasjon for skolestart. Vi deltar på Karusellkoret (se årsplan s 21)
 

Eventyr 
Vi tar med eventyrfigurer ut på tur og skaper lekemiljø der vi er. Å fordype seg i utvalgte 
eventyr gir barna felles opplevelser og er en god språkarena. Barna bruker eventyr som 
inspirasjonskilde til lek og knytter naturopplevelser opp mot eventyrverden. Barna skal kjenne 
til begreper i eventyret på norsk og engelsk. 
 

Språk 

Barna skal bli kjent med ulike begreper knyttet til eventyret/-ene vi jobber med. Vi bruker 
aktivt konkreter og bilder for å visualisere begreper vi møter i eventyret. Konkretene er med 
i samling, aktivitet og lek både inne og ute. Vi bruker også engelske ord og utrykk (se årsplan 
s. 22). Rim, regler og sang brukes for å bli enda bedre kjent med eventyret og tema. 
Lesekroken har bøker tilpasset alder, interesser, tema og årstid 

 

Sosial handlingsdyktighet 
Vi bruker hverdagssituasjoner, lek og gruppeaktivitet for å styrke 
barnets sosiale kompetanse med selvbilde, empati og samarbeid. 
Barn og voksne skal få gode opplevelser sammen, ved å oppleve 
glede og mestring i et felleskap med andre. Vi bruker elementer i 
eventyret i dramatisering og tema vinklet mot vennskap og følelser. 
Barna oppfordres til å gi hverandre omsorg og se andres følelser. Vi 
ordsetter barnas følelser når de selv syntes det er vanskelig. 

Foreldredugnad hvor 

vi pynter opp etter vinteren  

Planleggingsdag:  

3. og 14. mai 
 



Juni og juli 

 

Sommer 
Ny årstid gir nye erfaringer, med mestring og opplevelser knyttet til friluftsliv. Vi bruker 
uteområdet og nærmiljøet aktivt til læring og lek. Sammen undrer vi oss over endringer i 
naturen. 
 
 Sommeraktivitetsuke i uke 25 har vi fokus på sommeraktiviteter. Barna skal sammen 

med andre få oppleve fellesskap, glede og mestring. 
 Sommerfest med foreldre og søsken. Vi har underholdning der barna skal få oppleve 

glede i å sammen opptre for foresatte  
 

Bytte av avdeling 
De eldste barna på Snørvillen og Lerkebo er blitt kjent med voksne og barn på Lykjebo og 
Seljestua med felles turer, lek og aktiviteter gjennom hele året. Dette gir barna trygghet ved 
overgang til ny avdeling. 

 

Eventyr 
Eventyrene er en del av hverdagen vår. Barna bruker elementer fra eventyrene i lek og 
hverdagsaktiviteter både inne og ute.  Sammen undrer vi oss rundt eventyrfigurenes 
sommeraktiviteter.  

 

Språk 
Barna skal bli kjent med ulike begreper knyttet til eventyret/-ene vi jobber med. Vi bruker 
aktivt konkreter og bilder for å visualisere begreper vi møter i hverdagen. Konkretene er 
med i samling, aktivitet og lek både inne og ute. Vi bruker også engelske ord og utrykk (se 
årsplan s. 22). Rim, regler og sang brukes for å bli enda bedre kjent med eventyret og tema. 
Lesekroken har bøker tilpasset alder, interesser, tema og årstid.  
 

Sosial handlingsdyktighet 
Vi bruker hverdagssituasjoner, lek og gruppeaktivitet for å styrke barnets sosiale 
kompetanse med selvbilde, empati og samarbeid. Barn og voksne skal få gode opplevelser 
sammen, ved å oppleve glede og mestring i et felleskap med andre. Vi bruker elementer i 
eventyret i dramatisering og tema vinklet mot vennskap og følelser. Barna oppfordres til å gi 
hverandre omsorg og se andres følelser. Vi ordsetter barnas følelser når de selv syntes det er 
vanskelig.

 Fotografering med gruppebilde. 

Sommerfest. 

Avslutning for de eldste. 

 

 

Vi ønsker alle sammen en god sommer og 
takker for et innholdsrikt og lærerikt år! 

 

Barnehagen er feriestengt i uke 28 og 29.  

Nye familier inviteres til foreldremøte og 
besøksdag 

 


