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STYREREN HAR ORDET
Vi ønsker barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår,
både til dere som er godt kjent med barnehagen fra tidligere
og til nye barn og familier. Det er med glede vi i Lerberg
barnehage presenterer årsplanen for 2018-2019.

dyr, biler og menneskefigurer, så skjer det spennende ting
både med og i leken.
Samspill, relasjoner og trygghet er grunnpilarer i våre møter
med barn og foresatte i barnehagen. Trivsel er avgjørende
for barns læring og utvikling. Det å bli sett, lyttet til og møtt
av varme og engasjerte voksne er livsviktig for barnas livsmestring.

Årsplanen vil, i år som i fjor, være elektronisk. Vi ønsker at
årsplanen skal være et levende dokument og da er tilgjengelighet viktig for oss. Dere vil ha årsplanen tilgjengelig på mobil, nettbrett og pc.
Fra 1. august 2017 har vi fått ny rammeplan for barnehager.
Den kan leses her; www.udir.no.

I november gjennomfører vi en ny foreldreundersøkelse. Det
er viktig for oss at så mange som mulig svarer på denne.
Den gir oss et viktig inntrykk av hva dere foreldre mener om
barnehagen, hva vi er gode på og hva vi kan bli bedre på.
Dette tar vi med oss i vårt videre arbeid. Vi oppfordrer derfor
alle til å svare når dere får denne forespørselen fra oss.

Det skjedde mye spennende med både lekemiljøene, leken
og hvordan de voksne forholder seg til barnas lek det første
året med Kom og lek-prosjektet. Vi fortsetter med å ha dette
som satsningsområde for å utvikle og fordype oss mer i de
mulighetene som ligger i prosjektet. Vi har i høst allerede hatt
besøk av Styd som støtter og veileder oss i prosessen og de
gav oss mange og nyttige innspill til videre jobbing.
Barn leker fordi de liker å leke, de leker for lekens egen skyld,
det er moro og det gir mening. Vi voksne vet at barn i leken
opplever mestring, fellesskap, medvirkning og trygghet, at
de utvikler sin sosiale kompetanse, språk, motorikk og mye
annet. Vi ser at når vi kombinerer fleksible og dynamiske rom
med spennende, udefinerbare materialer, som kuber, grønnsakskasser og sanseflasker, autentiske leker som “ekte”
kjøkkenutstyr, vesker og fjernkontroller og definerte leker som

Vi ønsker alle sammen et flott barnehageår og håper at
årsplanen blir et godt arbeidsverktøy for oss og en god
informasjon til foreldre og andre.

Med vennlig hilsen
Tone Helgesen

Styrer Lerberg barnehage
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BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
åpenhet, anerkjennelse, mestring, humor og glede. Det
betyr at vi må dele vår kunnskap og by på oss selv som
mennesker med varme, innlevelse og engasjement.

Vi har tatt utgangspunkt i kommunens fire kjerneverdier og
gjort disse til våre egne.
TILHØRIGHET: Alle skal føle trygghet og tilhørighet til Lerberg
barnehage. For oss betyr det at barn, foresatte og ansatte
skal bli sett og hørt hver dag. De skal kunne identifisere seg
med vår visjon og våre mål og påvirke og medvirke i det vi
gjør. Det mangfoldet som preger barnehagen skal synes
og brukes som en ressurs. Tilhørighet handler om at alle blir
sett på som likeverdige. Uansett funksjonsnivå, alder, kjønn
og familiebakgrunn skal alle barn oppleve at de selv og alle
i gruppa er betydningsfulle personer for fellesskapet.

RESPEKT: Gode møter mellom mennesker innebærer
respekt for og tillit til hverandre. Vi skal utvikle toleranse og
forståelse for mangfoldet, hverandres ulikheter og det som
er ukjent gjennom dialog, kunnskap og ved å fremme medmenneskelighet.
MOT: For oss betyr det at vi skal tørre å utfordre oss selv.
Vi skal våge å tenke nytt og utforske de mulighetene vi har.
Relasjonelt mot betyr for oss å gi hverandre tilbakemeldinger på en god og konstruktiv måte. Mot betyr også å sette
grenser for seg selv og tørre å si nei. Kunnskap, erfaring og
trygghet er grunnleggende for å få til dette.

SAMSPILL: Samspill skjer i relasjon mellom mennesker.
Barn utvikler sin basiskompetanse gjennom lek, læring og
sosialt samspill. Miljøet i barnehagen skal være preget av

BARNEHAGENS GRUNNSYN
Vårt grunnsyn bygger på vårt verdigrunnlag. I møte med hverandre har vi en holdning om å ville hverandre vel og gjøre
hverandre gode. Hvert enkelt menneske skal bli sett og lyttet til, og hvert enkelt menneske skal se og lytte til andre.
Barn, foresatte og ansatte skal møtes som likeverdige medmennesker med respekt for sin bakgrunn og sine opplevelser.
Alle ønsker å ha et godt og meningsfylt liv og gjør så godt de kan.
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LERBERG BARNEHAGES VISJON
Vi vil være en framtidsrettet barnehage der vi bruker mye tid og har fokus på øyeblikkene.
Vi vil ta valg med utgangspunkt i innspill og medvirkning fra barn og voksne der ALT ER MULIG.
Vi ønsker at fellesskapet og grunnlaget som legges i barnehagen bidrar til å gjøre barna sterke og trygge.
Vi vil at de skal vite at de har spennende og ubegrensede muligheter når de drar videre ut i “universet”.

Mangfold

Anerkjennelse
Opplevelser

Sammen flyr
vi blant stjerner
og planeter
Tilhørighet
og fellesskap
Mestring

Trygghet og
omsorg

Medvirkning og
prosjekter

Undring og
utfoldelse
Identitet og
selvfølelse
Mot

Gode
relasjoner

5

Glede og
kreativitet

MÅL
ALLE SKAL FØLE AT DE ER UNIKE OG VERDIFULLE.
Hovedmålet vårt er valgt ut fra ønske om å være en
relasjonsbasert barnehage. Målet henger nøye
sammen med vår visjon, retningslinjene for barnehagen,
vårt grunnsyn og verdier og det arbeidet personalet gjør
hver dag.
DELMÅL:
• Få til et godt samspill barn/barn, barn/voksen
og voksen/voksen.
• Vise positiv grunnholdning i møte med andre.
• Alle skal oppleve at de er viktige og nødvendige.
• Respektere hverandre, akseptere ulikheter og
derigjennom forebygge mobbing.
FOR Å NÅ MÅLENE SKAL PERSONALET:
• Være der barna er og ha god tid til hvert barn.
• Være tydelige voksne og sette grenser på en
positiv måte.
• Legge til rette for aktiviteter der barna opplever
utfordring og mestring.
• Bidra til at barna utvikler god selvfølelse.
• Bidra til at barna utvikler empati og lærer å vise omsorg.
• Se og lytte til enkeltbarnet og ta barna på alvor.
• Legge til rette for kreativitet og lek.
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BARNEHAGENS RETNINGSLINJER
LOV OM BARNEHAGER
Her står det formelle lovverket alle barnehager må forholde seg til. Den sier om årsplan: “Med utgangspunkt i
rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for
hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske
virksomheten”(Lov om barnehager § 2).
RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD
OG OPPGAVER
I rammeplanen står det: “Barnehagen skal utarbeide en
årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og
lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov.”
Formålet med rammeplan er å gi styrere, pedagoger og det
øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging,
gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.
Rammeplanen danner dermed grunnlaget for barnehagens
årsplan, både som arbeidsredskap for personalet og
informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

er en visjon som legger føringer for barnehagens egen visjon
og mål. Alle barn skal trives, oppleve mestring og ha personlig
vekst.
“STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE”
“Strategi for økt kvalitet i barnehage” er et arbeidsdokument
som angir hva de kommunale barnehagene i Øvre Eiker
kommune skal jobbe mot på ulike nivåer. Barnehagen har
en lokal plan med mål og tiltak for barnehagens utvikling.
KOM OG LEK BROSJYRE
Her kobler vi sammen viktigheten av å leke med de syv
psykiske helserettighetene og ser dette i sammenheng med
rammeplan.

ØVRE EIKER KOMMUNES “SAMMEN”-VISJON:
Øvre Eiker kommune har visjonen “Sammen skaper vi et
livskraftig Øvre Eiker” som ledetråd for alt arbeid. I det ligger
at det er viktig med bidrag fra alle for å oppnå optimale mål
til felles beste.
BARNEHAGESEKSJONENS VISJON:
Barnehageseksjonens visjon: “Kompetanse for framtida”
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PEDAGOGISK ARBEID

n PEDAGOGISK DOKUMENTASJON

vi skal lytte og anerkjenne det unike ved hvert enkelt barn.
Dette krever voksnes tilstedeværelse og engasjement.
Trygghetssirkelen(COS-P) skal prege arbeidet med de
yngste, men skal også synes i hverdagen til de eldste.

“Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i
barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle
den pedagogiske virksomheten.”(Rammeplan, side 39)
Ved hjelp av bilder, utstillinger og tekst vil de ulike planene
og aktivitetene dokumenteres. Vi vil evaluere små og store
prosjekter med og uten barna for å videreutvikle planer og
tenkemåter. Erfaringer kan skape ny innsikt som igjen kan
føre til nye aktiviteter.

n DANNING

Danning er en livslang prosess som skjer i samspill med
omgivelsene og med andre mennesker. I barnas danningsprosess er det viktig med bevisstgjøring for å kunne lede
seg selv både her og nå, men også senere i livet.
Danning handler om å reflektere over egen væremåte og
handlinger, og legger grunnlaget for allsidig utvikling og
identitetsskaping.

n BARNS MEDVIRKNING

”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.”
(Lov om barnehager § 3). Det vil være viktig for oss å ta
hensyn til barna i ulike situasjoner der de har et reelt valg
og rom for meningsytring.

n OMSORG

Vi skal i vårt daglige arbeid ha bevissthet om hvordan
barnas behov for omsorg endrer seg med deres alder og
funksjonsnivå. Hvert enkelt barn har rett til og krav på å
møtes med omsorg.
Vi har som mål at alle barn skal oppleve et miljø som
preges av trygghet, nærhet og varme(COS-P). Det betyr at
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MÅL:
• Barna skal få mulighet til å uttrykke sine tanker og
meninger.
• Barna skal kunne påvirke og medvirke i prosjekter.
• Barna skal få innflytelse og få gjøre erfaringer i egen
hverdag.

n LÆRING

For å fremme barnas læring vil vi jobbe med både formell
og uformell læring. Formell læring skjer i planlagte
aktiviteter hvor det er klare mål og hensikter. Den uformelle
læringen skjer hele tiden i her-og-nå situasjoner som ikke
er planlagt. Her er læringen mer spontan, men like verdifull.

TILTAK:
• Personalet skal oppmuntre og anerkjenne barnas tanker
og meninger
• Personalet skal stille åpne spørsmål til videre undring og
refleksjon
• Personalet skal ha en bevissthet om hva de ønsker å
legge til rette for i lek og aktivitet. Samtidig skal barnas
innspill blir tatt på alvor.

n VENNSKAP OG FELLESSKAP

“Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt
sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper
og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.”(R-17,
side 22). For å kunne mestre positiv samhandling må barna
få erfaring med egen deltakelse i fellesskapet.
Mål: Barna skal opparbeide god selvfølelse og mestre
sosiale ferdigheter.

n LEK

TILTAK:
• Personalet skal være støttende og anerkjennende
rollemodeller ved å være ekte i relasjonen til barna
• “Personalet skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra
til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og
lære å beholde venner.”(R-17. side 23)

Leken er et mål i seg selv og gir en indre tilfredsstillelse.
Den er en del av barnekulturen med egenverdi og kommer i
mange uttrykksformer. I rolleleken lærer barna å være
kreative, forhandle og ta hensyn til hverandre. Samtidig kan
de gi uttrykk for egne ideer og forestillinger, noe som er
sentralt i en god kommunikasjon.
Gjennom lek oppstår vennskap og det skapes forståelse og
glede på tvers av alder, språk og kulturell ulikhet.
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n SPRÅKLIG KOMPETANSE

• Personalet skal anerkjenne og synliggjøre de språklig,
kulturelle og religiøse forskjellene i barnehagens innhold,
planer og organisering.
• Personalet skal legge til rette for at barna får kjennskap
til ulike språk og høytider og ulike måter å markere disse
på.

Vi har som mål å gi barna varierte og positive erfaringer
ved å bruke mye tid på å lytte og prate med barna.
På den måten vil vi støtte utviklingen av talespråket slik at vi
kan oppfatte og bekrefte barnas uttrykk, og samtidig sette
ord på deres inntrykk og opplevelser.
Språket vårt er et kommunikasjonsmiddel som gir oss
mulighet til å uttrykke egne tanker og følelser. Vi vil skape et
språkmiljø preget av felles opplevelser og aktiviteter.

n LIVSMESTRING:

“Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende
funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barns
fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.
Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der
barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap
og vennskap. Barna skal ha mulighet for ro, hvile og
avslapning i løpet av barnehagedagen.” (R-17, s. 11)
Barnehagene i Øvre Eiker har laget en brosjyre der vi knytter
livsmestring og lek sammen for å sette søkelys på barns
psykiske helserettigheter, hvorfor leken er livsviktig og hvilke
forpliktelser personalet i barnehagen har i samspill og lek
med barna.

n MANGFOLD

Vi ønsker å ha en ressursorientert tilnærming til mangfold
ved at språklige, kulturelle og religiøse forskjeller ses på
som en berikelse for fellesskapet i barnehagen.
Det man blir kjent med er ikke fremmed og utrygt, det
motvirker diskriminering, og det fremmer toleranse.
MÅL:
• Barna skal utvikle forståelse og toleranse for hverandres
ulikheter og respekt for hverandres bakgrunn uansett
kulturell eller livssynsmessig tilhørighet.
• Skape et identitetsskapende miljø.
• Alle barn, foreldre og personalet skal føle seg inkludert.

MÅL:
• Barna skal oppleve trivsel, livsglede, mestring og følelse
av egenverd.

TILTAK:
• Ha bøker, musikk og leker som representerer barnas
egenart lett tilgjengelig. Synliggjøre mangfoldet gjennom
skriftspråket og flagg.

TILTAK:
• Personalet skal støtte barna i å mestre motgang,
håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres
følelser.
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”Lek er enhver oppførsel, aktivitet eller
prosess satt i gang, styrt og strukturert av
barna selv; den finner sted når og hvor
mulighetene oppstår. (...) lek i seg selv er
ikke-obligatorisk, drevet av indre motivasjon
og foretatt for sin egen skyld, snarere enn
som et middel til et mål.
De viktigste kjennetegnene ved lek er moro,
usikkerhet, utfordring, fleksibilitet og ikkeproduktivitet.”
- FN, 2013
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SATSNINGSOMRÅDE

“KOM OG LEK!”
n HOVEDMÅL

Leken skal være en arena for sosial og språklig
samhandling, utvikling og læring.
n DELMÅL

• Personalet har i stor grad en felles faglig forståelse
for lek og utvikler seg til profesjonelle lekere.
• Barna skal oppleve glede, humor, spenning og
engasjement i leken, alene og sammen med andre.
• Barna skal oppleve et lekemiljø som roper
“kom og lek”.

n MÅLET ER NÅDD NÅR

• Barna viser engasjement, glede og kreativitet.
• Barna har utviklet sosial og språklig kompetanse.
• Barna bidrar til egen og andres læring gjennom leken.

“DET ER LEK, DET ER GØY,
DET ER LÆRING ”
- Terje Melaas
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TILTAK

LEKEMILJØ
n PERSONALET SKAL:

• Fremme et miljø der alle barna kan delta og erfare glede
i lek
• Organisere rommene slik at de blir bevegelige og
fleksible
• Bruke grunnmateriale som er definerbare, udefinerbare
og autentiske i leken
• Bruke terskeltesten for å se rommet fra barnets perspektiv
• Organisere rom, tid og lekemateriale til ulike typer lek
• Tilrettelegge et miljø som er trygt, men samtidig
utfordrende og gir barna allsidig bevegelseserfaring
• Gjøre materiell og leker tilgjengelig skal for barna
• Anerkjenne barna og lekens egenverdi
• Observere, analysere og berike leken på barnas
premisser
• Kunne ta initiativ, delta og aktivt bidra til at alle kommer
inn i leken
• Gi samlingene et innhold hvor barna opplever bøker,
eventyr, sang, dans og musikk som en inspirasjon for
ulike prosjekter
• Gi barna en opplevelse av sammenheng i lekemiljøet,
prosjekter, samlinger og ulike karakterer som kommer på
besøk
Pedagogene skal ha en klar prioritering av lek i sin ledelse.
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PERSONALETS
KOMPETANSEUTVIKLING
Lerberg barnehage skal være en barnehage i endring og
utvikling. Det må derfor satses på skolering, kursing og
etterutdanning. I løpet av barnehageåret får alle ansatte
faglig påfyll gjennom kurs og fagdager.
Satsningsområdet vårt “Kom og lek” er et felles prosjekt for
alle de kommunale barnehagene i Øvre Eiker kommune.
Dette vil være et prosjekt som vil vare over flere år og
innholdet på planleggingsdager og personalmøter
framover vil derfor ofte ha fokus på lek.
Rammeplanen(2017), krever at vi fremdeles bruker tid på
forståelse av innholdet og hva det innebærer i praksis
for oss. Dette vil igjen kreve endringskompetanse,
bevisstgjøring og refleksjon i personalet, noe vi mener
hever kvaliteten i barnehagen.
Alle ansatte har gjennomført Vip24-programmet. Vip24 er
et profil- og samtaleverktøy for karrierevalg og refleksjon
rundt egne styrker og utviklingsmuligheter. Dette er et
prosjekt i samarbeid med personalavdelingen og skal bidra
positivt til arbeidsmiljøet og systematisere personalarbeidet.
Personalet skal reflektere og diskutere hvordan vi på best
mulig måte gjennomfører de ulike tiltakene i årsplanen.
Etter fagdager og kurs skal personalet bearbeide og
reflektere over læringsutbytte og hvordan bruke dette i
praksis.
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FAGOMRÅDE: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

PROGRESJONSARBEID

Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle
seg og oppleve framgang. Det er viktig at barna får
oppgaver som gir dem muligheten til å lære noe nytt,
mestre nye utfordringer og få god selvfølelse.
Alle barn får ikke oppleve alt samtidig selv om de går på
samme avdeling. Vi deler i mindre grupper slik at barna får
ulike utfordringer og erfaringer.
Aktivitetene i smågruppene vil være tema- og prosjektrelatert. Vi jobber ut fra hva barna er interessert i og hva
som fenger de i hverdagen.
Se rammeplan side 27 om barns medvirkning.
Vi har delt progresjonsarbeidet ut i fra hva fagområdene
rammeplanen sier vi skal jobbe etter. Det er mange
opplevelser vi ønsker barna skal få i sitt leke- og læringsmiljø og vi tar hensyn til at barn utvikler seg ulikt og har ulike
interesser. Aldersinndelingen er fleksibel, men veiledende.
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1-2 år

-

Bli kjent med hverandre
Bli kjent med lyd og rytme
Bli lest for - pekebøker, sanger og billedbøker
Barna skal lytte og erfare
Bruke språket aktivt i hverdagssamtalen
Bruke kroppsspråket aktivt
Oppleve å få respons på ytringer

2-3 år

-

3-4 år

-

4-5 år

- Bruke språket enda mer aktivt - lære preposisjoner
- Mer kjennskap til andre språk
- Øve på å sortere og kategorisere

5-6 år

-

Bli kjent med rim og regler
Bli kjent med enkle eventyr
Bruke språket aktivt
Barnet skal bli lest for hver dag
Mer dialog og samtale
Rim og regler, sanger, billedbøker,
eventyr – tilgjengelig for alle
- Skille ut enkle lyder
- Øve på å følge enkle instruksjoner
- Rollelek
Lære primærfarger
Barna skal bli lest for – lengre fortellinger
Leike og tøyse med språket
Kunne fortelle/gjenfortelle og fremføre
Barna skal kunne sette ord på følelser

Øve på å rime
Øve på å skrive navnet sitt og lekeskrive
Skape tekst fra opplevelse som de voksne skriver ned
Prøve å fortelle vitser og gåter
Sette mer ord på følelser og meninger
Språkgrupper
Høytlesing og lange fortellinger – fortsettelsesbøker

FAGOMRÅDE: KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

FAGOMRÅDE: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

1-2 år

-

Kjennskap til smaker og konsistenser
Drikke og spise maten selv
Utforske uteområdet
Fysisk kontakt med andre barn
Benevne kroppsdeler
Grovmotorisk lek
Øve på å klatre, gå i trapper, reise seg opp på egen hånd
Barna skal få nok hvile i løpet av dagen
Barna uttrykker seg gjennom kroppen og opplever mestring
Gjøre barnet bevisst på at det har tisset/bæsjet 		
slik at de etter hvert kan si ifra selv.

2-3 år

-

Selvstendighetstrening
Øve seg på å smøre mat selv
Øve på finmotoriske aktiviteter, blyant – og pinsettgrep
Øve på påkledning og håndvask
Være mye ute i variert terreng
Ivareta at barna får hvile i løpet av dagen

3-4 år

- Barna skal få økende fysiske utfordringer ute, 		
hoppe, kaste, hinke og sparke
- Lære å smøre maten selv		
- De skal få et bevisst forhold til hygiene,
håndvask etter toalett og før måltid
- Barna skal få mulighet til dans og musikk
- På tur med sekk

4-5 år

5-6 år

- Videreutvikle forståelsen for god hygiene
- Få god tilgang til store områder å bevege
seg på i barnehagen og nærmiljøet
- Være med når det lages mat
- Mer krevende turer med sekk
- Få innsikt i hvor maten kommer fra
- Snakke om og vise respekt for ulikheter for 		
hvem vi er og hva vi mestrer
- Lære tradisjonelle leker, rødt lys, stiv heks o.l.
- Lengre turer i nærmiljøet.
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1-2 år

- Barna skal få ulike sanseopplevelser – de
skal få “ta og føle”
- Gi barna tid til å utforske ulike materialer
- Barna skal tidlig bruke blyant
- Barna skal få tilgang til store flater
i sin jobbing med sansene
- Bruk av konkreter
- Dukker skal være tilgjengelig til dukketeater
- Barna skal bli lest og sunget for hver dag
- Barna skal få møte bøker

2-3 år

- Barna skal få ytterligere erfaringer med ulike materialer
- La barna skape sine egne opplevelser
- Gi barna et mangfold av muligheter til sanseopplevelser
med forming, musikk, dans, drama og språk.
- Tilgang til utkledningstøy
- Barna skal bli lest for hver dag
- Bli kjent med ulik litteratur
(bøker, flanellograf, overhead, pc, lydbøker m.m.)

3-4 år

- Gi barna godt egnede områder
for å holde på med fantasileik
- Barna skal kunne videreutvikle tegneferdigheter
- Utvide rolleleken med velegnet utstyr
som barna selv er med og bestemmer

4-5 år

- Å være sammen om kulturelle opplevelser
- Utforske naturen mer og undre seg, få
utfolde sin kreativitet.
- Barna får møte nye uttrykksformer
- Gi barna flere inntrykk utenfra i forhold til kunst og kultur

5-6 år

- Tradisjonell norsk barnekulturformidling med
sang – og bevegelsesleiker
- Oppleve dans, musikk og eventyr fra andre kulturer
- Barna får mer tilgang til egne oppsatte lesestunder
- Lage egne skuespill/teater og framføringer
- Kulturopplevelser i nærmiljøet

FAGOMRÅDE: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

FAGOMRÅDE: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

1-2 år

- Barna skal få opplevelser i de ulike årstidene
ute i barnehagen
- Barna skal få erfaring med de varierte underlagene
som finnes
- Legge til rette for at barna kan få utforske utemiljøet

1-2 år

-

Skape rom for opplevelser og undring
Bruke enkle symboler ved formidling av høytider
Hjelpe barna i konfliktsituasjoner
Bruke barnehagens verdigrunnlag bevisst i arbeidet
med barna

2-3 år

- Barna skal lære hva man skal ha på seg av klær
i de ulike årstidene
- Oppleve gleden ved å ferdes i naturen
- Ta med ting fra naturen som det kan forskes videre
på i barnehagen
- Snakke om været og årstidene
- Bli kjent med noen dyrenavn og dyrelyder

2-3 år

-

Kjenne til enkle symboler på kristne høytider og tradisjoner
Jobbe mer aktivt med hvordan vi skal være mot hverandre
Vise respekt for andre levende skapninger
Barna skal få tilegne seg samfunnets grunnleggende
normer og verdier

3-4 år

- Fortellingene rundt kristne høytider og andre religiøse
feiringer blir mer utdypet
- Barnehagen skal bidra til at barna utvikler toleranse
og interesse for hverandre, respekt for hverandres 		
bakgrunn, uansett kulturelle, religiøs eller livssynsmessig
tilhørighet.

4-5 år

- Nestekjærlighet og støtte i egen identitet er relevant
i jobbing med barna
- La undringen bli mer en samtale, historie og fortelling

5-6 år

- Barna skal kjenne mer til andres religiøse helligdager
og hvordan disse blir markert.
- De skal få mer forståelse og toleranse for ulike
kulturer og måter å leve på

3-4 år

- Tidlig innsats for miljøvern
- Få erfaring med og kunnskaper om dyr,
vekster og deres betydning for matproduksjon
- Oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet

4-5 år

- Lære mer om dyr i vann, planter, insekter og fugler
- Lære mer om hva som skjer i naturen i de ulike årstidene
- Lære mer om ulike værtyper
- Bruke digitale verktøy til å søke informasjon i ulike tema
og prosjekt

5-6 år

- Få mer kunnskap og gjøre enkle eksperiment
- Få kunnskap om naturens kretsløp og solsystemet
- Bygge på og videreutvikle barnas erfaringer med ulike
redskaper og teknikk
- Utforske mulighetene for å skape egne uttrykk med
digitale verktøy
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FAGOMRÅDE: NÆRMILJØ OG SAMFUNN

FAGOMRÅDE: ANTALL, ROM OG FORM

Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

1-2 år

- Barna skal bli kjent med barnehagen og menneskene
som har tilknytning der
- Få oppleve at hjemmet og barnehagen har en dialog
og at det henger sammen
- Barna skal få delta og føle at de er en del av
et fellesskap – i mindre og større grupper
- Få oppleve trygge rammer og omsorg i hverdagen
- Oppleve likestilling mellom kjønn
- Være med på småturer i nærmiljøet
- Barna skal være i smågrupper

2-3 år

- Gå på korte turer i nærområdet
- Bli kjent med ulike personer som er innom barnehagen
- Barna skal få erfare at deres valg og handlinger kan
påvirke situasjonen både for dem selv og andre

3-4 år

- Få opplevelser i nærmiljøet som biblioteket,
”Syrintoppen”, Stryken
- Vise interesse for barnas bomiljø
- La barna oppleve at det tas like mye hensyn
til gutter og jenter
- La barna erfare at alle mennesker, uansett alder og
forutsetninger inngår i og bidrar til barnehagens
fellesskap

4-5 år

- La barna bli kjent med historiske endringer
i nærmiljøet (f.eks. Gamle-Hokksund)
- Bruke barnekonvensjonen (FN)

5-6 år

- La barna få større medvirkning til å prege egen hverdag
- La barna ha god tilgang til andre virkemidler til å
utdype og utforske tema
- Bruke nærmiljøets arbeidsplasser aktivt
- Barna skal få utvidet kjennskap til områdene rundt 		
barnehagen og i vår egen kommune
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1-2 år

- La barna få utforske rom, erfare plassering og
orientering
- Sortere og sammenligne størrelser og former
- La barna får kjennskap til at man kan bygge med
ulike former og elementer
- Få kjennskap til tallene 1, 2 og 3 gjennom
hverdagsaktiviteter
- Bruke enkle puslespill

2-3 år

- Skal kunne telle til tre
- Bruke puslespill mer aktivt
- Barna skal få kjennskap til begrepene trekant, firkant
og sirkel gjennom bruk av puttekasser, tellebøker og
lignende
- Barna skal erfare og utforske størrelser og former

3-4 år

- Fokus på prosjekt – der vi jobber utfra barnas
opplevelser og interesser
- Undre seg sammen med barna om likheter,
ulikheter, størrelser og antall
- Rommene i barnehagen skal ha materiell som
stimulerer og gir erfaringer

4-5 år

- Stimulere barnas evne til å bruke språket som
redskap for logisk tenking
- Tilby materiell som innbyr til klassifisering, ordning,
sortering og sammenligning
- Barna skal kjenne tallene opp til ti
- Barna skal ha mer varierte og utfordrede spill
tilgjengelig

5-6 år

- La barna følge sine impulser; la de utforske
og oppdage nye mønstre og former
- Barna skal få erfaringer med måleredskap, avstand,
tid, vekt og volum.
- Barna får øve på å skrive tallene fra 1 til 10

VURDERINGSPLAN
HVA

HVORFOR

HVORDAN

HVEM

Årsplanen

- Måloppnåelse

Avdelingsmøter, ledermøter,
SU-møter og personalmøter

Eier, styrer,
pedagoger,
ansatte, foreldre
og SU

Høst 2018 og
vår 2019

- Foreldremedvirkning
- Utvikling av neste
årsplan

EVALUERING

- Brukervennlighet

Månedsplaner

Vurdere mål, innhold og
erfaringer

Avdelingsmøter

Personalet

Siste avdelingsmøte
i måneden

Arrangement

Videreutvikling

Evalueringsskjema på
avdelingsmøter.
Personalet og barnas
opplevelser og evt. endringer.

Personalet og
barna

Rett i etterkant av
arrangementet

Barns trivsel

Utvikling og læring
hos barna

- Observasjoner

Personalet,
pedagoger
og foreldre

- Kontinuerlig og i forkant av
foreldresamtaler 1 gang
i halvåret

- Foreldresamtaler
- Anerkjenne foreldrenes
perspektiv

- Avdelingsmøter og
personalmøter

- Praksisfortellinger
- Avdelingsmøter
- LP som verktøy på avd.
møter og personalmøter

Foreldresamarbeid

Foreldremedvirkning
og utvikle kvalitet og
samarbeid med
foreldre

- Daglig kontakt

Eier, styrer,
personale og
foreldre

- SU møter
- Foreldresamtaler
- Foreldremøte
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- Kontinuerlig
- 2 SU møter i året
- Foreldresamtaler høst
og vår

SAMARBEID MELLOM
HJEM OG BARNEHAGE
Barnehagen har utarbeidet en plan for hvordan tilvenningsperioden skal være for barnet. Denne skal være veiledende.
Det er hver enkelt familie og deres barns behov som skal
stå i fokus. Barnehagen skal være fleksibel til besøk før
oppstart, antall tilvenningsdager og varighet på tilvenningsperioden.

og samordnende organ, som i tillegg har to representanter
fra de ansatte, en fra eier (Øvre Eiker kommune) og styrer.
Gode rutiner og praksis for samarbeid med foreldrene, gir
oss mulighet til å gi de medvirkning på innholdet i barnehagen. Foreldreundersøkelser gir direkte tilbakemeldinger.
Disse skal brukes aktivt til å sette opp tiltak til forbedringer
av vår praksis.

Rammeplanen sier at barnehagen skal gi barna gode
utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og
samarbeid med barnas hjem. Dette krever et tett samarbeid
mellom foreldrene og barnehagen. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og
utvikling (R-17 s 29). Den viktigste kommunikasjonen skjer i
de daglige møtene ved bringing og henting.
Det arrangeres minst et foreldremøte i løpet av året. Det
gjennomføres også 1-2 foreldresamtaler. Disse uformelle og
formelle møtene skal sikre at barna tilbys et omsorgs,- lek
– og læringsmiljø som er til det beste for barna.

OVERGANGER MELLOM AVDELINGENE
Overganger skjer også innad i barnehagen.
Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og
rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter
barnegruppe(R-17, side 33).
Barnehagen har egne rutiner og plan for overgang
mellom avdelingene og starter med regelmessig besøk på
ny avdeling i mars/april fram til sommeren.

Foreldrene utgjør et foreldreråd der felles interesser tas opp
og skal være med på å skape et godt barnehagemiljø.
Det velges en representant fra hver avdeling til et styre
(FAU). På barnehagens hjemmeside og Mykid er det opplyst
hvem som er representant fra deres avdeling.
To av representantene fra styret er igjen medlem av barnehagens samarbeidsutvalg (SU). SU skal være et rådgivende
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ØVRIGE
SAMARBEIDSPARTNERE
OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE
Øvre Eiker kommune har egne rutiner for overgangen
barnehage – skole. Vi har samarbeid med Hokksund
barneskole og SFO. Informasjon om overgangsrutinene blir
gitt på foreldremøte og gjennom eget skriv.
Fra september og gjennom hele året, er de eldste barna
samlet i en førskolegruppe som vi kaller ”Kometene”.
Her vil de få utfordringer tilpasset sin alder og utviklingsnivå
og noe skoleforberedende opplegg og aktiviteter.

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE
Vi samarbeider med familiesenteret i Øvre Eiker som igjen
betyr et nært samarbeid med helsestasjonen, familieteam
og psykolog.
Seksjon oppvekst er i gang med et prosjekt “Et lag for god
oppvekst” der representanter fra ulike tjenestesteder deltar.
Formålet er å etablere en felles plattform for bedre samhandling mellom tjenestene som skal være til det beste for
flere barn, unge og deres familier.
Gjennom året har vi elever og studenter fra ungdomskoler,
videregående skoler, voksenopplæring og høyskoler. Noen
er her en kort periode, andre ukentlig over lengre tid.

BARNEVERNTJENESTEN
Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet når
det foreligger grunn til alvorlig bekymring for barnet.
Opplysningsplikten går da foran taushetsplikten.
Barnehagen og barnevernet er to av flere aktører som
bidrar til å skape trygge oppvekstsvilkår for barn.
Barnevernet kan også gi råd og veilede barnehagen og
foreldre ved behov.

...SAMMEN GJØR VI HVERANDRE GODE

PPT OG FAGTEAM/SPESIALPEDAGOGISK TEAM/URT
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten er en av de faglige
instansene som kan gi en sakkyndig vurdering vedrørende
barns funksjonsevne. De gir oss råd og veiledning i barnehagen. Her er som regel foreldrene aktivt med i samarbeidet. Vi samarbeider og får systemveiledning og ressurser
fra fagteam og kan ta opp enkeltsaker i URT(Utvidet ressursteam) ca en gang per måned.
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AKTIVITETSKALENDER
20 1 8
FORELDREMØTE:
Mandag 24. september
Tirsdag 25. september
Onsdag 17. oktober

FOTOGRAFERING:
Torsdag 11. oktober:
Fredag 12. oktober:

NISSEFEST:
Tirsdag 4. desember

Uranus
Merkur, Jupiter
Neptun, Saturn

LUCIA – FEIRING:
Torsdag 13. desember.

Saturn, Neptun, Uranus
Merkur, Jupiter

JULEGLØGG:
Tirsdag 18. desember:
Onsdag 19. desember:

FN – DAGEN:
Onsdag 24.oktober

PLANLEGGINGSDAGER:
Fredag 13. august:
Planleggingsdag, barnehagen stengt
Fredag 19. oktober:
Fagdag, “kom og Lek” Styd, barnehagen stengt
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Merkur, Jupiter
Uranus, Neptun og Saturn

20 1 9
HOKKSUND-DAGENE:
Torsdag 13. juni

KARNEVAL:
Tirsdag 12. februar

PÅSKEFROKOST:
Torsdag 11. april
Fredag 12. april

SOMMERAVSLUTNING BARNEHAGEN:
Dato: Torsdag 6. juni

Uranus, Neptun og Saturn
Merkur, Jupiter

SOMMERTURER FOR HVER AVDELING:
Juni

17. MAI-FORBEREDELSER:
Torsdag 16. mai

PLANLEGGINGSDAGER:
Dato ikke satt, vår 2019
Fredag 31. mai:
Planleggingsdag, dagen etter Kristi himmelfartsdag, barnehagen stengt
Juni(dato ikke fastsatt): Planleggingsdag, barnehagen stengt
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Jeg skulle ønske at dagens barn
lekte mer enn de gjør
For den som leker som liten
får en rikdom inni seg
som man kan øse av seg hele livet
Man bygger opp en varm, hyggelig
verden inni seg
En verden som gir styrke om livet blir
vanskelig
Et sted man kan ty til i motgang
og sorg
- Sagt av Astrid Lindgren
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