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Velkommen 
til nytt 
barnehageår!

Styreren har ordet

Til alle barn og foreldre, ønsker vi velkommen 
til Smellhaugen barnehage.

Her kommer årets årsplan. I år har vi i samarbeid med foreldrene 
i Samarbeidsutvalget (SU) besluttet at årsplanen kun skal være 
elektronisk. Dere vil ha årsplanen tilgjengelig på mobil, nettbrett 
og pc. Vi håper at den på denne måten kan være et levende 
dokument.

Fra 1. august 2017 har vi fått ny Rammeplan for barnehagen. 
Den kan du lese her www.udir.no Den er vår “grunnlov” og 
bestemmer hva barn skal oppleve å lære i barnehagen. 
Den nye planen er tydeligere på hva personalet skal gjøre for at 
barna skal trives og utvikle seg. Den har og et større fokus 
på livsmestring og helse.

Barnehageåret 2017/2018 har vi organisert avdelingene 
Askeladden, Tyrihans og Rødhette i tre 3 – 5 års avdelinger 
med færre barn på hver avdeling. Vi har stor tro på at det vil gi 
enda bedre rammevilkår for jobb med god kvalitet for barna.

I år som i fjor, satser vi på leken i Smellhaugen. Vi tenker at god 
lek og et godt miljø for lek, er noe av det viktigste vi kan gjøre for 
å fremme vennskap, fellesskap, læring og utvikling. Det tenker vi 
igjen er et av våre viktige bidrag for jobb med barns psykiske og 
fysiske helse. Nytt av året er at vi vil jobbe mer prosjekt-
basert, hvor vi vil ta utgangspunktet i temaet 
Hakkebakkeskogen. Videre i årsplanen kan dere lese mer 
om dette.

Vi gleder oss til et nytt og spennende barnehageår.
God lesning!
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Kontaktinformasjon

Tlf avdeling: 912 42 572
Pedagogisk leder Kjetil Bakken
kjetil.bakken@ovre-eiker.kommune.no

TYRI-
HANS

Tlf avdeling: 469 58 417
Pedagogisk leder Inger Rita Fure
ingerrita.fure@ovre-eiker.kommune.no

ASKE-
LADDEN

Tlf avdeling: 912 42 581
Pedagogisk leder Tina Fossli Olaussen
tinamarieF.olaussen@ovre-eiker.kommune.no 

TOMME-
LITEN

Tlf avdeling: 915 92 571
Pedagogiske ledere Tove Beate Drolsum
og Aud Berit Berget
tovebeate.drolsum@ovre-eiker.kommune.no
audberit.berget@ovre-eiker.kommune.no 

VESLE-
FRIKK

Tlf avdeling: 913 06 251
Pedagogisk leder Sine Frødin
sine.frodin@ovre-eiker.kommune.no RØD-

HETTE

Post/ besøksadresse 
Smellhaugen barnehage   
Smellhauggata 36
3320 Vestfossen

STYRER 
Terese Nygaard Mathiesen 
Tlf: 482 52 712
terese-n.mathiesen@ovre-eiker.kommune.no 
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Årsplanen sitt 
innhold og formål 

Smellhaugen 
barnehage 

Smellhaugen barnehage er en veletablert barnehage som har 
vært i drift siden 1984.

Barnehagen ligger rolig og landlig til i Vestfossen og har 
grenser til fine naturområder. Rett oppi bakken ligger vårt eget 
område, Uglebu. Der har vi et stort lekeområde, hytte, gapahuk 
og bålplass. Dette gir oss unike frilufts- og aktivitetsmuligheter. 

Barnehagen har et romslig og kupert uteareal samt en egen 
sykkelbane. Alt dette gir barna flotte muligheter til variert lek 
og naturlige fysiske utfordringer.

Barnehagen er delt inn i fem avdelinger; 
Rødhette, Askeladden:  aldersblandet 3-6 år 
Tyrihans:   aldersblandet 4-6 år
Veslefrikk:   2-3 år
Tommeliten:   1-2 år

I barnehagen vår jobber det 19 voksne fordelt på 14,8 årsverk. 
Av disse har 7 pedagogisk utdanning, 4 er utdannede 
fagarbeidere, 8 er assistenter med ulik bakgrunn. I tillegg har 
vi en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi ser på hele 
personalet som en ressurs og har klare målsettinger på hvordan 
hver enkelt skal bruke seg selv til beste for barna. Barnehagen 
bruker vikarbyrå ved fravær blant personalet. Her har vi mange 
vikarer som har vært brukt mye hos oss og som er kjent for barn 
og ansatte. I perioder har vi barnehagelærerstudenter i praksis. 
Dette styrker barnehagen, og hjelper oss til å holde oss 
oppdaterte og reflekterte.

Jevnlig har vi besøk av leseravn som er innom for å gi barna 
minnerike høytlesnings-stunder som er med på å berike barnas 
språk.
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Årsplanen er barnehagens viktigste arbeidsverktøy og 
legger grunnlaget for virksomheten. Årsplanen gir barnehagens 
brukere og andre interessenter informasjon om barnehagen og 
dens innhold. Den bygger på Rammeplanen for barnehager, 
Øvre Eiker kommune sin visjon: «Sammen skaper vi et livskraftig 
Øvre Eiker» og Øvre Eikers Strategi for barnehagene. Årsplanen 
beskriver barnehagens pedagogiske grunnsyn, målene vi 
arbeider mot og hvilke metoder og tiltak vi bruker for å nå disse.

Personalet utarbeider lokale planer som vi arbeider etter, og det 
skrives også i månedsbrev for hver enkelt avdeling. Den sier mer 
konkret hvordan vi arbeider for å nå de fastsatte målene som er 
oppsatt i årsplanen.

Barnehagens styrer har i samarbeid med personalet og foresatte 
det faglige ansvaret for utarbeidelsen av årsplanen. 
Den fastsettes tilslutt av barnehagens samarbeidsutvalg.
I tre år har vi i Smellhaugen hatt fokus på hverdagssamtalen, 
og mener vi har hatt gode og varige endringer i voksnes 
holdninger og hverdagslige møter med barna. 

I fjor hadde vi barns lek som satsning. I år bygger vi på fjorårets 
erfaringer, og fortsetter med lek som satsning i barnehageåret 
2017/2018. Alle barnehagene i Øvre Eiker kommune vil rette 
ekstra fokus mot leken, og har valgt å bruke slagordet “
Kom og lek”. I kapitelet “Kom og lek”, utdyper vi bakgrunn, 
mål og arbeidsmetoder for vårt satsningsområde. 

Formelle læringssituasjoner er planlagte og ledet av de ansatte. 
Da jobbes det i hovedsak ut fra temaer/prosjekt. 

Vi vil i år drive prosjektet “Hakkebakkeskogen”. 
Videre i årsplanen beskrives progresjonsplan over de sju 
fagområdene. Fagområdene opererer sjelden alene og er 
flettet inn i både uformelle og formelle læringssituasjoner.



Vår visjon og 
pedagogiske grunnsyn

RELASJONSKOMPETANSE
Øvre Eiker kommune har siden 2005 hatt relasjonskompetanse 
som satsningsområde. Relasjonskompetansens verdier 
bygger på et likeverdig menneskesyn. Gode samspill og 
løsninger oppstår i møte mellom mennesker. 
Som en profesjonell ansatt i barnehagen har vi ansvar for at 
relasjonen mellom menneskene i barnehagen blir meningsfylt 
og god. Fra et relasjonsperspektiv betyr dette konkret:

- Alle har rett og mulighet til å uttrykke tanker og følelser og bli  
 anerkjent for dette.

- Vi skal være nysgjerrige på hvem vi er og hvordan vår   
 væremåte påvirker menneskene rundt oss.

- Mening - og løsningsorienterte samspill foregår i dialog med  
 hverandre.

FOR Å OPPNÅ DETTE SKAL VI:

• Ha faste veiledningstider og LP grupper. 
 (Les nedenfor beskrivelse om LP)  

• LMU møter. LMU står for Ledelse, Medvirkning og Utvikling  
 og er satt sammen av styrer, tillitsvalgte og verneombud. 
 Her jobbes det for å skape et miljø preget av gode prosesser  
 og godt samarbeid

• Gi vikarer og nyansatte innføring i temaet

• Ha medarbeidersamtaler

• Jobbe med tilbakemeldingskultur

«DEN GODE BARNDOM» 

Dette er vår visjon og vår “ledestjerne”. Barndommen har en egenverdi. Barnet skal få lov til å være et barn og et helt menneske i form av 
seg selv. En god barndom skal være preget av trygghet og mye glede. Vi ser på tiden i barnehagen som en viktig tid i barnets liv. Trygge 
barn med tro på sin egenverdi er lekende og nysgjerrige. Nysgjerrige og undrende barn er åpne for læring. Leken er barnas egen arena. I 
leken er barna frie, de er åpne og de er kreative. Lekende barn er glade barn. Det er vår jobb å støtte barna i å forholde seg prøvende og 

nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i et demokratisk fellesskap 
(Rammeplanen). Gjennom alle målsettinger og alt arbeid vi gjør i barnehagen, jobber vi mot dette.
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Satsningsområde: 
- Kom og Lek!

I vårt satsningsområde, beskriver vi hvordan vi gjennom året 
vil jobbe med lek. Her beskriver vi også hvordan vi ser læring 
i sammenheng med leken. I siste del av kapittelet beskriver vi 
prosjektjobbingen vår.

Hva er lek:
I Rammeplanen står det at leken skal ha en fremtredende plass 
i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er et allment 
menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og 
engasjement. Det er en grunnleggende livs- og læringsform som 
barn kan uttrykke seg gjennom. Gjennom leken utforsker barn 
verden, lærer å ta andres perspektiv og skaper vennskap 
og gode relasjoner med andre barn. 

Overordnet mål:
Alle barna skal ha gode leke opplevelser i samspill med andre 
barn. De skal ha opplevelsen av vennskap og fellesskap gjennom 
lek.

Hvorfor:
Barns læring er nært sammenvevd med lek, omsorg og 
danning og barna lærer gjennom alt de opplever og erfarer på 
alle områder. Det er gjennom leken at barna lærer språklig og 
sosial samhandling (Rammeplanen). Vi ønsker å utvikle oss og 
tilrettelegge for at barna får gode leke opplevelser som gir dem 
mestringsfølelse i samspill og lek, og skaper gode relasjoner til 
andre barn. 

De viktigste motivasjonsfaktorene for læring er glede, 
nysgjerrighet og mestring. Dette utspiller seg ifølge forskning, 
aller best i barnets lek. Derfor legger vi opp til læring i en 
lekpreget hverdag.
Hvordan personalet møter barns uttrykk gjennom kropp, språk, 
følelser og sosiale relasjoner har betydning for deres læring, 
glede og mestring både i lek og annet sosialt samspill. 

Barna opplever:
• Livsglede

• Å skape, utforske og fantasere

• Sosial og språklig samhandling

• Spenning og engasjement

• Tilhørighet og mestring

• Vennskap
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For å oppnå dette målet skal vi:

• Ha et aktivt og anerkjennende forhold til barnas lek og 
 være en god støtte i utviklingen av barnas lekerelasjoner.  
 Det innebærer å være til stede i barns lek, undre seg og   
 forske sammen; for å bidra til å skape, videreutvikle og 
 verne om leken. (jf Melaas)

• Bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek 
 og legge til rette for utviklingen av leketemaer. Vi viser til   
 kapittelet om prosjektjobbing

• Fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i 
 lek og erfare glede i lek

• Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike  
 typer lek. Dette innebærer å dele oss i små grupper og tilby  
 ulike former for lekemateriell som stimulerer fantasi og som  
 har utallige bruksområder

• Personalet utarbeider personlige utviklingsmål i forhold til  
 lek og veiledes i lek gjennom året

• Legge til rette for medvirkning gjennom “å gripe” tak i 
 barnas interesser og gi utfordringer tilpasset hver enkelt.

• Lage planer som gir rom for å gripe barnet interesser og   
 videreutvikle disse
 

Prosjektet  
Hakkebakkeskogen

Hvorfor
Gjennom det felles prosjektet “Hakkebakkeskogen”, ønsker vi å 
skape en større helhet i Smellhaugen. Hensikten med et 
prosjektarbeid er å gi ungene mulighet til å fordype seg i et 
emne ut i fra egne interesser og forutsetninger. Et prosjektarbeid 
har aldri til hensikt å reprodusere kunnskap, men skal gi rom 
for barnas egne fremgangsmåter, erfaringer, teoridannelser og 
erkjennelser.

Mål
Å skape bevissthet hos barna om at de er del av et større 
fellesskap der egne innspill, tanker og handlinger har betydning
Barna skal få oppleve sammenheng mellom prosjektarbeid, lek 
og lekemiljø (rom)

Hva skal barna oppleve:

• Undring og nysgjerrighet

• Glede, spenning og engasjement

• Mestring 

• Nye opplevelser

• Fellesskapsfølelse

• Samarbeid 

For å oppnå dette skal vi:

• Ta utgangspunkt i Hakkebakkeskogen
•
 Ha aktive voksne som bevisst legger til rette for 
 og skaper nye, interessante situasjoner, hendelser etc. 

• Gi barna muligheter for fordypning

• Voksne må hele tiden øve seg på å få øye på hva barna   
 interesserer seg for, hva de prøver å forstå og hvilke 
 trategier de bruker for å undersøke og lære noe

• Jobbe med pedagogisk dokumentasjon

• Fokus på prosjektarbeid på alle møtearenaer
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Omsorg
Overordnet mål: 
I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert 
og ha omsorgsfulle relasjoner til barn og voksne. De skal være del 
av et miljø der barn er både mottakere av omsorg og blir verdsatt 
for egne omsorgshandlinger.

Hvorfor:
Omsorg er evnen til å vise nærhet, ømhet, varme, godhet, 
hengivenhet, oppmerksomhet, tålmodighet og innlevelse. 
Omsorg er en forutsetning for barnets trygghet og trivsel, og for 
utvikling av empati og nestekjærlighet (Rammeplanen 2011, s.8)

I barnehagen er omsorg grunnprinsipper for alt pedagogisk 
arbeid, og sentralt er at barn opplever trygghet, både psykisk 
og fysisk. Grunnleggende trygge barn kan bruke sin energi på å 
utforske relasjoner og omgivelser i et stadig økende omfang.

Barna opplever:

• At de får dekket sine fysiske behov (mat, ro, hvile)

• Gode opplevelser sammen med voksne som styrker 
 relasjonene og tryggheten i møte med andre

• Å bli sett, støttet og bekreftet når det mottar og viser 
 omsorg for seg selv og andre

• Å ha tillit til seg selv og andre

For å oppnå dette målet skal vi:

• Møte alle barn med åpenhet, varme og interesse

• Være sensitive for barns uttrykk og imøtekomme 
 omsorgsbehovene deres

• Være forbilder og gode rollemodeller

• Legge til rette for at barn kjenner seg trygge på seg selv,   
 andre barn og voksne

Læring

Overordnet mål:
Barn deltar i prosesser som skaper nysgjerrighet, 
mestring og tro på egen kompetanse

Hvorfor:
Lek, læring og omsorg danner en helhet, hvor barns 
grunnleggende trygghet skal være utgangspunktet. Lek, 
læring og omsorg skal sidestilles i barnehagen, og er 
bestanddeler i danning av personlig identitet. Leken og det 
sosiale samspillet skal være barnehagens sentrale arena for 
læring.
I barnehagen er vi opptatt av læring gjennom å anerkjenne og 
støtte barns naturlige nysgjerrighet, kreativitet og interesser. 
Personalet i barnehagen må møte dette med engasjement og 
undring.

Formelle læringssituasjoner er planlagte og ledet av de ansatte. 
Da jobbes det i hovedsak ut fra temaer/prosjekt. 
Videre i årsplanen beskrives progresjonsplan over de sju 
fagområdene. Fagområdene opererer sjelden alene og er 
flettet inn i både uformelle og formelle læringssituasjoner.

Barna opplever:

• Støtte og engasjement av voksne i sin nysgjerrighet 
 og læreprosess

• Spennende, utfordrende og inspirerende miljø

• Glede ved å være sammen omkring opplevelser

For å oppnå dette målet skal vi:

• Jobbe med prosjektet vårt “Hakkebakkeskogen”

• På ulike måter introdusere barna for varierte opplevelser 
 og erfaringer 

• Legge til rette for digitale verktøy, og aktivt delta sammen  
 med barna i å bruke disse til utforskning og læring 
 nysgjerrighet, undersøkelsestrang og interesse

• Skape stimulerende miljø som pirrer nysgjerrigheten 
 og utforskertrang

• Voksne engasjerer seg i barnas utforskning, lek og 
 refleksjoner

 



Danning 

Overordnet mål:
Barn er bevisst og respekterer egne og andres behov og meninger, 
de utrykker og handler i forhold til det.

Hvorfor:
Danning innebærer å gi barn innsikt, kunnskaper og holdninger 
om demokratiske verdier, likeverd, muligheter, forpliktelser, 
respekt for andre og fellesskapet, natur og miljøforhold, For å 
fremme barns danning om disse sentrale verdiområdene, må 
barn gis mulighet til refleksjon over hvordan kunnskaper og 
ferdigheter skal benyttes til det beste for seg selv og andre.

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å 
utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og være 
nysgjerrig til omverdenen. Det betyr også utvikling av å være 
modig, selvstendig og ansvarlig deltaker i et demokratisk 
fellesskap, med egne tanker og meninger. Danning skjer 
gjennom omsorg, lek og læring.

Barna opplever:

• Å tilhøre og å være verdifull i et fellesskap 
 (barnegruppa og hele barnehagen)

• Å bli støttet og verdsatt i situasjoner som er “gyldne øyeblikk”  
 for utvikling av danning

• At deres ideer og meninger blir tatt hensyn til og preger   
 barnehagehverdagen

• Være med på å sette ord på hva som er viktig for oss som er  
 sammen i barnehage (regler, normer, verdier)

For å oppnå dette målet skal vi:

• Reflektere over, ta hensyn og balansere både individuelle 
 og barnegruppers behov

• Være bevisst vår snakkemåte/hvordan vi møter barna i 
 konfliktsituasjoner for å fremme danning 
 (egne handlinger fører til konsekvenser for seg selv og andre)

• Tilføre identitetsskapende aktiviteter og en ramme so
 skaper samhold og utvikling skape rom for refleksjon og   
 samtale med barna om regler, normer og verdier, både en 
 til en og i gruppe

• Jobbe med verktøyer som fremmer bevissthet rundt egne  
 følelser, grenser og hvordan vi skal ha det godt sammen

• Refleksjon og veiledning over egen praksis og tilbake  
 meldinger

• Ha en affektiv inntoning (hvordan vi møter vi barn; stille åpne  
 spørsmål, undre seg, blikkontakt og på barnas nivå)
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Vennskap og fellesskap

Overordnet mål:
Gjennom lek blir alle barn inkludert i felleskapet.

Hvorfor:
Inkludering, vennskap og felleskap handler om at hvert enkelt 
barn skal føle seg verdsatt og betydningsfull som enkeltindivid 
og som en del av fellesskapet. Sentrale ord for oss her er retten 
til å være forskjellig, menneskelig likeverd, åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet. For oss er det en 
selvfølge at alle barn skal få erfare både å bli møtt med disse 
verdiene, samtidig som de skal møte andre på samme måte. 
Barn skal oppleve å bli møtt med varme og omsorg, og lære å 
vise hverandre samme medmenneskelighet. Det er her arbeidet 
med å motvirke mobbing, vold og rasisme starter!

Betydningen av «den andre» er helt sentral under inkludering, 
vennskap og felleskap. Vi er i relasjoner og samhandlinger med 
andre mennesker hele tiden. Hvordan vi som mennesker møter 
hverandre med holdninger og handlinger i verbal- og nonverbal 
kommunikasjon, gir «den andre» en respons og bekreftelse på 
hvem han/hun er som menneske. Det er i dette møtet vi skal gi 
barn en tro på at det er unikt og verdifull og at det er en 
uerstattelig del av fellesskapet. Dette gjelder uavhengig av alder, 
språk, etnisitet, kultur, kjønn og evner. 

Barna opplever:

• Å bli møtt med varme og omsorg, 
 både fra voksne og andre barn

• Betydningen av å vise omsorg for og inkludere andre

• Å bli inkludert i lek og i fellesskapet

• Å bli verdsatt for den de er

• Gode relasjoner preget av likeverd og respekt

For å oppnå dette målet skal vi:

• Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få 
 leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner

• Samtale om normer for samhandling og invitere barna til å  
 utforme normer for samhandling i fellesskap

• Støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere 
 synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, 
 opplevelser og meninger

• Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres 
 renser og finne løsninger i konfliktsituasjoner

• Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, 
 utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige 
 samspillsmønstre

 



16 17

Barns medvirkning

Overordnet mål:
Barn får uttrykke seg og har innflytelse på egen barnehagehverdag.

Hvorfor:
Barn skal ha følelsen av å bli verdsatt og lyttet til, dvs. å bli sett 
og hørt. Uttrykk og innspill barn kommer med må granskes for å 
få tak i det enkeltes perspektiv, slik at vi kan dele og utvikle oss 
sammen. Barn uttrykker seg svært forskjellig; kroppslig, verbalt, 
gjennom estetiske skapende aktiviteter og i lek. Dette kommer 
til syne i alle situasjoner. Det er viktig at barn får støtte i å 
uttrykke seg på mange måter. Å ta barns medvirkning på alvor 
fordrer gode relasjoner 

Det at en kjenner seg som deltaker i en meningssammenheng 
er et viktig grunnlag for ens selvfølelse. Å tørre å hevde egne 
meninger og si imot andre er ferdigheter som er viktige både i 
barndommen og seinere i livet. Grunnlaget for å få mot til å leve 
sitt eget liv og å følge sine egne tanker dannes. Det er viktig at 
en opplever innflytelse samtidig som det erfares at det ikke alltid 
blir som en selv ønsker. Det handler om et fellesskap som bygger 
på respekt for hverandre, inkludering og likeverdighet, der en ser 
seg selv i sammenheng med andre.

Barna opplever:

• Å være aktivt deltakende i planlegging-, 
 gjennomførings- og evalueringsprosesser.

• Å være en deltakende aktør i utformingen av 
 barnehagens rom og innhold

• At deres uttrykk og innspill blir tatt på alvor.

• At de er viktige bidragsytere for fellesskapet.

For å oppnå dette målet skal vi:

• Være tett på barna

• Skape tid og rom for å lytte og samtale

• Reflektere kritisk rundt egen praksis

 

Samarbeid mellom hjem 
og barnehage
Overordnet mål:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som 
grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven § 1 1. ledd

Hvorfor:
Vår viktigste jobb i Smellhaugen barnehage er å ta vare på det 
mest dyrebare du har, nemlig barnet ditt. For å gjøre denne job-
ben godt, er vi avhengig av et godt samarbeid som er bygget på 
gjensidig åpenhet og tillit. Det er du som kjenner ditt barn best, 
mens vi kjenner barnet ditt i samspill med de andre i barneha-
gen. Ved å ha en åpen og god dialog i den daglige kontakten og 
ved foreldresamtaler kan vi bedre forstå og legge til rette slik at 
barnet ditt får en best mulig barnehagehverdag. 

For å oppnå dette målet skal vi:

• Personalet arbeider etter velkomst og avskjeds rutiner 
 som jevnlig evalueres

• Daglig dialog med foreldre

• Bruk av det elektroniske kommunikasjonsverktøyet MyKid.

• Oppstart samtale for nye barn

• Foreldre tilbys foreldresamtaler 2 ganger i året

• Foreldremøte 1 – 2 ganger i året

• Samarbeidsmøter(SU)

• Foreldrearbeidsutvalg(FAU)

• Sosiale arrangement med barn og foreldre

 



18 19

Ny i barnehagen 
– tilvenning og oppstart

Overordnet mål:
Barna skal få en trygg og god oppstart i barnehagen.

Hvorfor:
Glade og trygge barn leker, lærer og utforsker. Det er vår 
oppgave å legge til rette for at barn skal oppleve en god start 
med trygghet og god tilknytning til voksene og andre barn. 
Når barn skal bli kjent med nye voksne, barn og barnehagen, vil 
de trenge tid til dette. Tiden barna trenger på å venne seg til og 
bli trygge på alt det nye som møter dem, er ulik. 

For å oppnå dette målet skal vi:
• Alle nye får tilbud om å komme på besøk en dag i løpet 
 av våren. Her møter dem pedagogene deres, de får 
 omvisning og foreldre får informasjon.

• Barnet har en primærperson som tar imot dem i starten 
 og som vil være deres nærmeste tilknytningsperson den   
 første tiden

• Barnehagen tilrettelegger for å gi barna tiden de trenger. 
 Det kan for eksempel hende at noen barn trenger å ha 
 mamma og pappa i barnehagen lenger enn de tre dagene  
 som er standard. Det er og godt for barna å ikke ha for lange  
 dager den første tiden.

• Vi tilrettelegger for å gjøre barna kjent med gode rutiner 
 fra første dag

• Legger til rette for å skape gode vennskap med andre barn

• Foreldre får tilbud om oppstartsamtale i den første tiden   
 etter oppstart

 

Overgang mellom barnehage 
og skole

Overordnet mål:
Legge til rette for en best mulig overgang for det enkelte barn

Hvorfor:
”Overgangsprosesser er sårbare og kan støtte eller svekke 
barnets utvikling, selvbilde og livskompetanse” (Veileder ”Fra 
eldst til yngst”). Ved å fokusere på en best mulig overgang for 
det enkelte barn ønsker vi å forebygge og styrke barnet sosialt 
og emosjonelt slik at det er godt forberedt og trygge til 
skolestart.

Målsetninger for hva barn bør kunne ved skolestart

• Ta i mot beskjeder

• Øve seg på å holde fokus

• Følge regler og rutiner

• Konsentrere seg over tid

• Lytte til andre

• Vente på tur. Rekke opp hånden når en vil si noe

• Øve seg på å snakke i gruppe

• Selvstendighet

• Ferdigheter til å kunne løse problemer

• Samarbeid

• Forholde seg til mål som ligger frem i tid

• Strategier for å skaffe seg venner

• Språk

For å oppnå dette målet skal vi:

• Ha fokus på mestringsopplevelse og lysten til å lære

• Gjennomføre barnesamtaler med fokus på skolestart

• Aktiv bruk av metoder som Følelsesskolen, psykologisk   
 førstehjelp, Vennekort, Elle Melle, språksprell osv

• Ha nært samarbeid med foreldre/foresatte

• Følger retningslinjene fra Øvre Eiker kommune

• Ha fokus på samhold og gode relasjoner

 



Dokumentasjon
Ved aktivt å bruke dokumentasjon vil vi få frem ulike 
oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis.
Vår dokumentasjon vil også gi foreldre, lokalmiljø og 
kommunen som barnehagemyndighet får informasjon 
om hva barn opplever i barnehagehverdagen

For å oppnå dette målet skal vi:

• Månedlig evaluering på avdelingsmøter

• Halv- og helårsevaluering både avdelingsvis 
 og i hele barnehagen

• Månedsplaner/brev fra hver avdeling

• Praksisfortellinger som vi bruker til refleksjon 
 og videre utvikling

• Ledermøter brukes til evaluering av vårt 
 pedagogiske arbeid

• Bilder av barnas opplevelser i hverdagen

• Utstilling av barnas produkter

• Gjennom året gjøres det observasjoner av barna

• Hver avdeling skriver daglig en kort dagsrapport 

• Dokumentasjon brukes av de ansatte som refleksjon 
 over vårt pedagogiske arbeid og egen praksis, hver 
 avdeling vil ha sin prosjektvegg hvor prosessen og 
 historien synliggjøres

• Hjemmeside

• Instagram; som viser øyeblikksopplevelser 
 av barnehagens innhold

Vurdering
I barnehagens vurderingsarbeid skal hele personalet involveres. 
Sammen skal vi reflektere over det pedagogiske arbeidet, for å 
lære av egen praksis og bidra til å utvikle barnehagen som 
pedagogisk virksomhet. Barnas erfaringer og synspunkter skal 
inngå i vurderingsarbeidet.

Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker er en av 
de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. 
Barnegruppen og det enkelte barns trivsel og utvikling skal 
derfor observeres og vurderes fortløpende (Rammeplanen). 
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Hva

Årsplanen

Hvorfor Hvordan Hvem

- Måloppnåelse

- Foreldremedvirkning

- Utvikling av neste
 årsplan

- Brukervennlighet

- Avdelingsmøter,  
 ledermøter, 
 SU møter og 
 personalmøter

Evaluering

- Eier, styrer, pedagoger,   
 personale, ansatte, foreldre
 og SU

- November 2017 
 og april 2018

- Høst 2017 
 og vår 2018

- April 2018

Måneds-
planer

Vurdere mål og 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

- Foreldresamtaler

- Anerkjenne 
 foreldrenes 
 perspektiv

- Praksisfortellinger

- Avdelingsmøter

- LP som verktøy på
 avd.møter og 
 personalmøter

- Personalet, pedagoger 
 og foreldre

- Kontinuerlig og i  
 forkant av foreldre-
 samtaler 1 gang i  
 halvåret

- Avdelingsmøter og  
 personalmøter

- Nov 2017
 Juni 2018

Foreldre-
samarbeid

Foreldremedvirkning
og utvikle kvalitet og 
samarbeid med 
foreldre

- Daglig kontakt

- SU møter

- Foreldresamtaler

- Foreldremøte

- Eier, styrer, pedagoger,   
 personale og foreldre

- Kontinuerlig

- 2 SU møter i året

- Foreldresamtaler høst  
 og vår

- Høst og vår

23
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Antall, rom 
og form

Overordnet mål:
Barnehagen skal bidra til å stimulere til barns undring og 
nysgjerrighet over matematiske sammenhenger, og motivasjon
 for problemløsing.

Hvorfor:
Nysgjerrigheten på hvordan ting henger sammen og 
drivkraften til å skape system og orden kommer til syne i tidlig 
alder. Barn er opptatt av tall og telling, mengder og tallsymboler, 
de utforsker rom og form og de er på jakt etter sammenhenger. 
Vår rolle er å være oppmerksom på hvor man kan finne 
”matematikk” i hverdagen, da blir det lettere å støtte og 
bygge opp under barns utforsking.

Matematikk i barnehagen skal som alt annet være bygd på 
barnas og lekens premisser. Det er nettopp gjennom leken 
at barna utfordres til å finne ut av ting og se sammenhenger. 
På denne måten videreutvikler de matematikken sin. Barn har 
bruk for matematikk til å skape balanse, sammenhenger og 
orden i tilværelsen sin. 

 

1-2 år 3-4 år Skolestartere

• Gi barn en begynnende  
 forståelse av nå og 
 etterpå

• Begynnende forståelse 
 for sortering

• Begynnende forståelse 
 for størrelser og mengder

• Begynnende erfaring 
 med rom og plassering

• Lek med former, leke 
 med puttekasser, 
 puslespill

• Enkle barnesanger 
 og regler

Hva Hva Hva

Hvordan

• Utvide forståelse for   
 mengde, antall og   
 sortering,

• Utvidet bruk av tall 
 og telleremser

• Ulikheter og likheter

• Begynner med 
 peketelling

• Snakke om i går, i 
 dag og i morgen

• Konstruksjonslek

• Spill med fokus på 
 læring av tall og 
 matematiske begreper

• Stimulere og følge 
 opp barnas undring over  
 matematiske sammen  
 henger

• Videreutvikle sanger 
 og eventyr med 
 sortering og tall, 
 med fokus på barns 
 egen tekstskaping

• Undring over hvordan 
 ting henger sammen

• Videre erfaring 
 med takt og rytme.

• Erfaring og utforsking 
 av mengder, øyemål,

• Vekt og mønster

• Støtte barnas initiativ   
 til å løse matematiske   
 utfordringer

HvordanHvordan

• Følge faste rutiner

• Vi setter ord på som 
 skjer og det som skal skje

• Sette ord på 
 gjenstanders, fasong 
 og størrelse

• Samlingsstund med 
 enkle barnesanger 
 og regler

• Visualisere og bruke   
 konkreter

• Gå på oppdagelsesferd

• Enkle puslespill

• Leikemateriell som 
 innbyr til matematisk   
 utforsking

• Sammenligne høyder,   
 størrelser og form

• Barna er aktive 
 deltakere i praktiske   
 gjøremål

• Undre oss sammen 
 med barna om likheter,  
 ulikheter, størrelser, 
 antall og former

• Regelleker, eventyr 
 og fortellinger med 
 fokus på rekkefølge 
 (først, sist etc)

• Mønster og likheter;   
 kjenne igjen mønster, 
 eks. rutete, stripete 
 med mer

• Aktiv bruk og 
 utforsking av posisjon/ 
 plassering: over, under,  
 inne i, utenfor, bak, 
 ved siden av

Språk, 
kommunikasjon 
og tekst
Overordnet mål:
Gjennom arbeid med språk, kommunikasjon og tekst skal 
barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin 
språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av 
kommunikasjonsformer.

Hvorfor:
Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan 
kommunisere med voksne og med andre barn, hvordan de kan 
sette ord på erfaringer og følelser, fortelle om noe viktig, disku-
tere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for 
læring, sosiale relasjoner og vennskap. På lengre sikt er språkut-
viklingen avgjørende for å kunne være en deltaker i et moderne 
demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn.

Leken er i stor grad preget av barnas språklige erfaringer og hvor 
de er i sin egen språkutvikling. Gjems (2014) sier blant annet 
at språk er et redskap for å organisere og systematisere våre 
erfaringer. Derfor er det viktig at barn får delta i aktiviteter og 
samtaler med andre, slik at erfaringer blir til kunnskap for barnet. 
Språklig bearbeiding og kommunikasjon er prosesser som støt-
ter oss i å strukturere og ordne begreper, derfor er språk viktig 
for læring (Gjems, 2014).

 

1-2 år 3-4 år Skolestartere

• Kommunikasjon 
 gjennom blikk, mimikk,  
 enkle ord og setninger

• Snakke om det som 
 er nært og synlig

• Setter ord på hendelser, 
 følelser og gjenstander

• Oppleve rytme i rim, 
 regler og musikk

• Gjenta ord riktig, 
 bekrefte og benevne

• Viktige stikkord er: 
 oppmerksomhet, 
 respons og repetisjon

Hva Hva Hva

Hvordan

• Videreutvikle begreps-  
 forståelsen og symbol-  
 forståelsen

• Se sammenheng 
 mellom ord og bilde

• Sette ord på følelser

• Fokus på rytmen i 
 språket, bruke rim, 
 regler og sang

• Utvikle samtalene til å   
 strekke seg over tid

• Bevisstgjøring på bruk 
 av språket i konflikt-
 situasjoner

• Utvikle fortellerglede

• Utvikle variasjoner 
 innenfor språket

• Utvikle det abstrakte   
 begrepsapparatet

• Utvikle interesse for 
 å lytte til andres   
 fortellinger

• Trene på å hevde sine   
 meninger og lytte til   
 andres

• Kunne gjenfortelle 
 innholdet i fortellinger

• Se sammenheng 
 mellom det talte og   
 skrevne ord

HvordanHvordan

• Dele barna inn i 
 smågrupper

• Lek med lyder

• Sanger og bevegelse, 
 rim og regler

• Gi barna tid til å 
 utrykke seg

• Være til stede der 
 barna er, på gulvet

• Aktiv bruk av konkreter,  
 bevegelser, bilder og 
 ulike sanseopplevelser  
 som en støtte til språket

• Enkle bildebøker/
 pekebøker

• Legge til rette for 
 samtaler mellom 
 voksen - barn og 
 barn – barn

• Gir rom for undring,   
 filosofi og fantasi

• Samtaler om felles 
 opplevelse hver dag

• Oppmuntre barna 
 til å fortelle

• Vi snakker om og 
 setter ord på følelser

• Vi samtaler om det 
 vi gjør, hva har vi gjort,  
 hvem vi har lekt med.    
 Fokus på begreper 
 som beskriver tid, 
 sted og rom

• Rimer og dikter.

• Dramatiserer og 
 dokumenterer

• Oppmuntre til 
 tegning og 
 lekeskriving

• Barna får møte 
 ordbilder, bokstaver,   
 tall og andre symboler 
 på avdelingen.

• Høytlesning, lydbøker 
 og fortsettelsesbøker

• Fast førskolegruppe 
 der det jobbes med 
 overgang barnehage -  
 skole

• Trene på å skrive 
 eget navn



Nærmiljø 
og samfunn

Overordnet mål:
Gjennom barnehagens hverdagsliv skal barna utvikle tillit til egen 
deltakelse og påvirkning på fellesskapet gjennom medvirkning 

Hvorfor:
Demokrati handler om møtet mellom individet og fellesskapet. 
Et viktig element ved det å være demokratisk er at dine 
handlinger og ytringer gjøres betydningsfulle. 

Leken er en av barnas viktigste uttrykksformer. Å verdsette leken 
er et sentralt element ved å gi barn demokratiske erfaringer. 
Det er nemlig i lek lærer barn seg ulike sosiale ”spilleregler”, som 
legger grunnlaget for deltakelse i samfunnet. 
Dette skjer i relasjoner med andre, både voksne og barn. 
Det er nettopp i dette samspillet med andre at barn skal oppleve 
tilknytning til fellesskapet og at de kan være en viktig ressurs for 
andre. Minst like viktig er det at barn opplever en trygghet og en 
tro på seg selv og sine evner. Da er det viktig at barn erfarer at 
deres innspill, valg og handlinger fører til noe, både for dem selv 
og andre.

 

1-2 år 3-4 år Skolestartere

• Aktive deltakere i 
 barnehagens hverdagsliv,  
 på sine premisser

• Begynnende forståelse 
 av en tilhørighet

Hva Hva Hva

Hvordan

• Barna erfarer at valg 
 og handlinger kan 
 påvirke egen situasjon 

• Bli kjent med    
 demokratiske 
 prinsipper

• Ytre egne meninger 
 og oppleve aksept.

• Erfare at i barnehagens  
 hverdagsliv er det rom 
 for alle

• Opplevelser i 
 nærmiljøet

• Erfare og reflektere 
 rundt hvordan vi alle   
 påvirker hverandre 
 og fellesskapet

• Lytte, forhandle 
 og diskutere

• Refleksjon og 
 kritisk tenkning rundt   
 demokratiet i 
 barnehagen

• Inkludering

• Finne løsninger 
 sammen

HvordanHvordan

• Fokus på det nære 
 og kjente

• Sensitive voksne som   
 tilpasser seg og følger 
 opp barnas signaler

• Aktiv bruk og utforskning  
 av barnehagens inne- og  
 uteområdet

• Oversiktlig hverdag
 og omgivelser

• Være tydelige i hvilke   
 rammer og 
 forventninger vi har 
 i gitte situasjoner.

• Voksne som setter ord 
 på og er gode 
 rollemodeller for 
 inkludering

• Besøke andre 
 institusjoner

• Ha arenaer og rom 
 for at enkeltbarnet 
 blir hørt, sett og forstått

• Bruke 
 barnekonvensjonen

• Fokus på de ulike 
 kulturene som er 
 representert i 
 barnehagen

• Reflektere og sette 
 ord på i gruppe om   
 situasjoner som 
 oppstår i hverdagen

• Ha arenaer og rom 
 for at enkeltbarnet 
 blir sett, hørt 
 og forstått
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Etikk, religion 
og filosofi

Overordnet mål:
Barnehagen skal skape interesse og forståelse for samfunnets 
mangfold, samtidig som vi bidrar til at barna utvikler respekt for 
hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap. 

Hvorfor:
Rammeplanen understreker at vi lever i et multireligiøst og 
flerkulturelt samfunn. Barnehagen er intet unntak. Hos oss 
møtes gutter og jenter i ulik alder, fra forskjellige land, med 
forskjellige kulturer, religioner og tradisjoner. Barnehagen skal 
være en arena der mennesker treffes i respekt for det som er 
forskjellig.

Behovet for samvær er menneskelig og medfødt, men evnen til 
å omgås andre må læres. Det er nettopp her betydningen av lek 
og relasjoner kommer inn. Gjennom leken blir barna utfordret på 
sosiale spilleregler og hvordan møte andre. Her er det rom for å 
undre seg, stille spørsmål og være nysgjerrig.

 

1-2 år 3-4 år Skolestartere

Hva Hva Hva

• Møte alle barna med   
 respekt for den de er.

• La barn få oppleve 
 likheter og ulikheter 
 som verdifullt.

• Legge til rette for et 
 godt samspill mellom   
 barn/barn, barn/voksne

• Begynnende opplevelse  
 av ”jeg i forhold til 
 de andre”

• Oppleve viktige 
 høytider og 
 kulturtradisjoner

• Tilrettelegge for gode   
 samtaler og fortellinger

• Ta opp etiske emner 
 og undre seg over 
 sosiale spilleregler

• Få kjennskap til 
 hvorfor vi markerer 
 høytider og tradisjoner

• Få erfaringer med 
 å oppdage og uttrykke  
 egne grenser, følelser 
 og tanker

• Arbeid med 
 holdninge og 
 respekt for hverandre

• Være aktive deltakere 
 i utformingen av 
 barnehagens kultur,   
 normer og verdier

• Undre seg over og 
 være kritisk til “satte   
 normer” og sannheter.

• Kunne sette seg inn 
 i andres ståsted og 
 perspektiv

• Oppdage at kulturer 
 og tradisjoner er 
 forskjellige rundt 
 om verden

• Sensitive voksne 
 som setter ord på 
 barnas opplevelser 
 og følelser

• Gi rom for den leken 
 og samspillet som 
 skjer gjennom blikk, 
 mimikk og kropp og 
 etter hvert begynnende  
 verbalspråk

• Ha respekt for 
 barnas identitet 
 og personlighet

• Oppdage og sette 
 ord på prososiale 
 andlinger

• Sensitive voksne 
 om støtter barna i 
 å sette ord på 
 opplevelser og følelser

• Bruke verktøyer 
 og samtalebilder 
 ift etiske spørsmål

• Være sammen i 
 mindre grupper

• Oppdage og sette 
 ord på prososiale 
 handlinger

• Inkludere barna i 
 avgjørelser

• Bruke verktøyer 
 til samtaler rundt 
 verdier, grenser 
 og følelser

• Legge til rette for 
 og oppfordre til 
 å hjelpe andre barn

Hvordan Hvordan Hvordan
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Hva Hvordan

3-4 år

• Videreutvikle grov- og   
 finmotorikken

• Videreutvikle 
 kroppskontrollen

• Glede over å være ute 
 i all slags vær

• Forståelse for egen 
 kropp og at alle er ulike

• Vi har fokus på et 
 hyggelig måltid og 
 på sundt kosthold og   
 mangfoldige smaks-
 opplevelser. Trene på å  
 velge pålegg og smøre  
 selv.

• Vi legger til rette for   
 selvstendighetstrening  
 mht. toalettbesøk, 
 håndvask og av- og   
 påkledning. 

• Søvn og hvile

• Utvide forståelsen for   
 sammenhengen mellom  
 kosthold og helse

• Mer fokus på aktiviteter  
 ute om vinteren

• Lukte og smake på 
 forskjellige matvarer

• Turer i skogen

• Av og påkledning

• Være med på matlaging  
 (kutte grønnsaker, baking,  
 dekke tralla, m.m.)

• Være med på å dekke   
 bord

• Håndvask på egenhånd

• Være med å dele ut frukt,  
 grønnsaker og 
 knekkebrød

• Være med på matlaging

• Fysisk aktivitet ute i   
 barnehagen ut fra de 
 ulike årstidene

• Klippe, lime, blyantgrep,  
 perling og veving

• Lære om kroppen sin

• La barna få utforske egne  
 motoriske grenser

Hva Hvordan

Skolestartere

• Videreutvikler 
 motoriske ferdigheter, 
 kroppsbeherskelse,
 koordinasjon og fysiske  
 egenskaper

• Utfordre egne grenser

• Mer forståelse for hvordan  
 kroppen fungerer 
 innvendig og utvendig.

• Kosthold og matens   
 betydning for kroppens  
 fungering

• Skille mellom søtt og salt.

• Kunnskap om hvordan 
 vi ser ut inni kroppen

• Opplever å vurdere 
 og mestre risikofylt   
 lek gjennom kroppslige  
 utfordringer

• Blir trygge på egen kropp,  
 får en positiv oppfatning  
 av seg selv og blir kjent  
 med egne følelser

• Setter grenser for egen  
 kropp og respekterer   
 andres grenser

• Får innsikt i matens   
 opprinnelse, produksjon  
 av matvarer og veien fra  
 mat til måltid

• Kutte opp råvarer.

• Lukte og smake på 
 forskjellig mat

• Sammenhengen mellom  
 påkledning og helse

• Håndtere redskap 
 (spikking og saging 
 ute på tur)

• Snekre

• Øve på å klare 
 toalettbesøk selv.

• Klare å kle på seg selv

• Være med på matlaging  
 (planlegging)

• Klatring i trær for 
 eksempel når vi er på tur

• Personalet skal være   
 aktive og tilstedeværende,  
 støtte og utfordre barna 
 til  variert kroppslig lek  
 og anerkjenne barnets  
 mestring

• La barna få utforske 
 egne motoriske grenser  
 og ta risiko

Kropp, 
bevegelse, 
mat og helse
Overordnet mål:
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barne-
hagen bidra til at barna blir trygge på egen kropp, får en positiv 
oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser.

Hvorfor:
Det er gjennom kroppslig aktivitet barn lærer seg selv og verden 
å kjenne. Barn ER kropp og fysisk aktivitet i barnehagen er 
synonymt med kroppslig lek. Den franske filosofen Merleau-
Ponty`s (1994) teori om kroppens fenomenologi, hevder at barn 
er av natur kroppslig aktive, gjennom kroppslig aktivitet lærer 
barn verden og seg selv å kjenne. Bevegelse oppfattes som 
grunnleggende eksistensielt i det å være menneske.
Gjennom kroppslig aktivitet kan barn styrke sitt positive 
selvbilde og følelse, samt oppleve en følelse av mestring. 

Like viktig som kroppslig aktivitet og mestring, er at barn skal 
opparbeide respekt for sin egen og andres kropp. Vi er like 
samtidig som vi er ulike. 

Vi er opptatt av utvikling av god psykisk og fysisk helse. Kropp 
og sinn henger sammen. Det handler om å bli trygg på seg selv 
gjennom kroppslig aktivitet, i tett relasjon og samspill med 
andre. Fysisk aktivitet og førstehåndserfaringer stimulerer og 
utvikler hjernen til barn på best mulig vis. (I barnehagealderen 
skjer mesteparten av myeliniseringsprosessene og sammenko-
blinger av nevroner i hjernen – som handler om at hjernens ulike 
deler kobles sammen i et tett nettverk av “tråder” mellom de 
forskjellige delene.)

• Vekst og utvikling 
 gjennom kroppslig 
 mestring

• Bli kjent med gode 
 vaner for hygiene

• Bli kjent med andre 
 barn gjennom kroppslig  
 kontakt og 
 kommunikasjon

• Starten på 
 selvstendigheten 
 i forhold til å spise selv.

• Godt kosthold skal 
 etableres

• Søvn og hvile

Hva Hvordan
• På tur innenfor og utenfor  
 gjerdet av ulike lengder

• Vi tilpasser det 
 fysiske miljøet slik at 
 det blir god plass til 
 bevegelseslek og 
 utforskning både ute 
 og inne

• Bevegelsessanger

• Øve på på - og avkledning

• Snakke om kropp og   
 kroppsdeler 
 (eks stellesitusjonen)

• Smake på forskjellig mat  
 utfra barnets utvikling 

• Hjelpe med håndvask

• Gode rutiner for måltider,  
 soving, hvile og aktivitet  
 ut fra barnets 
 forutsetninger

1-2 år
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Natur, miljø 
og teknologi

Overordnet mål:
Barnehagen skal legge til rette for at barna får et mangfold av 
naturopplevelser og får oppleve naturen som arena for lek og 
læring.

Hvorfor:
Naturen og omgivelsene rundt barnehagen vår skal gi barn 
varierte opplevelser og de skal få oppleve aktiviteter i forhold 
til årstidene og skiftningene i været. I barnehagen skal barn få 
utforske og undre seg over naturen, og oppleve glede ved å 
være ute. Lek og opplevelser henger sammen og barn utforsker 
gjennom å leke.

Å være i fysisk aktivitet, få opplevelser i naturen, frisk luft og 
sosialt fellesskap er med på å styrke barns psykiske helse. De 
psykiske og fysiske helsegevinstene ved å være i fysisk aktivitet 
og utforske naturen står i nær relasjon til hverandre. Når barn er i 
omgivelser som innbyr til variert aktivitet får de en bedre motor-
isk utvikling enn om de er i et miljø som har funksjonsbestemte 
omgivelser. Positive mestringsopplevelser ved å utfordre egne 
grenser fører til et styrket selvbilde, økt selvtillit og personlig 
vekst.

 

1-2 år 3-4 år Skolestartere

• Varierte turopplevelser,  
 både i lengde og sted
• God tid til undring 
 sammen med 
 tilstedeværende voksne
• Oppleve naturen på   
 kroppen, sanseinntrykk.
• Få rom for å utforske   
 naturen og miljøet 
 rundt på egenhånd

Hva Hva Hva

Hvordan

• Fordyper oss mer i 
 de forskjellige temaene
• Lager mat på bål
• Vi sår - hvordan frø gror
• Vi lærer å ta vare på
 naturen. Menneske og  
 natur er avhengig av 
 hverandre
• Bruke digitale verktøy 
 til lek og læring
• Kildesortering 

• Fordypning i ulike 
 temaer innenfor natur 
 og miljø
• Bruk av digitale 
 verktøy til lek og læring
• Bruke ulike verktøy/   
 redskaper
• Søke på data etter 
 informasjon
• Lære om reparasjon 
 og gjenbruk
• Enkel kildesortering
• Oppleve hvordan   
 håndtere vær og vind 
 slik at det ikke oppleves  
 som ubehagelig

HvordanHvordan

• Tilstedeværende voksne  
 som fanger opp 
 interessen til barna og 
 tar de på alvor
• Bruke alle sanser som  
 for eksempel lytte etter  
 fuglekvitter, stillhet, lukt  
 av blomster og trær,
 stimulere den taktile   
 sansen ved å få være 
 barbeint, utforske   
 søledammer, bevisstgjøre  
 lyder vi hører og ting vi  
 ser.
•  Gå på turer, både til 
 beins og i vogn
• Aktive voksne
• Dra naturen inn i 
 barnehagen ved å bruke  
 naturmaterialer i 
 formingsaktiviteter

• Undre oss sammen   
 med barna ute i naturen,  
 undersøke og 
 bearbeide inntrykk og   
 opplevelser når vi er   
 tilbake i barnehagen
• Ukentlige turer 
 til Uglebu
• Lager ulike måltider på  
 bålet, lære mangfoldet 
 og mulighetene bålet 
 har å by på
• Barna deltar i å 
 planlegge å 
 dokumentere turer 
 og opplevelser
• Finner ett referanse-
 område å følge året
 gjennom for å se 
 endringer og hva som   
 skjer
• Innarbeide og lære 
 rutiner for kildesortering
• Sette ord på og benevne  
 det vi ser i naturen. 
 For eksempel: se der 
 er bjørka, linnerla, 
 blåveisen osv.

• Lengre turer/dagsturer 
 i ulikt terreng, der vi   
 blant annet ser på   
 hvordan naturen endrer  
 seg 
• Regelmessige turer til   
 Uglebu
• Forskjellige prosjekt-/  
 temarabeid
• Bruke pc og kameraer 
 til tur og informasjons  
 søking.
• Søke informasjon om 
 dyr, naturfenomen,
 årstider med mer. Ting  
 vi har opplevd ute som 
 vi ønsker å vite mer om.
• Lære om gjenvinning 
• Vi forsker og 
 eksperimenterer
• Lære hva slags klær 
 som er hensiktsmessig 
 å ha på ut fra været, 
 hva gjør vi om vi fryser. 

Kunst, kultur 
og kreativitet

Overordnet mål:
Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved 
å bidra til at barna får være sammen om å oppleve, og å skape 
kunstneriske og kulturelle utrykk. 

Hvorfor:
Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape 
noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut 
fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur 
og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, 
opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning 
og kommunikasjon.

Hos oss skal barn gis gode muligheter å uttrykke og bearbeide 
i fellesskap de sanseinntrykkene de får og har, samtidig som de 
skal sette sitt preg på barnehagen. Barns kreativitet og skaper-
trang skal ha gode vekstvilkår, de skal støttes og utvikles 
gjennom dans, drama, musikk og mangfoldige estetiske uttrykk.

 

1-2 år 3-4 år Skolestartere

• Introdusere barna 
 for ulike formings-
 materiell og teknikker.
• Musikk og visuelt språk
• Enkle fortellinger som   
 stimulerer fantasien
• Kreativitet i leken
• Bruke foto til å visualisere  
 hverdagen for barna.
• Begynnende rolle/
 fantasilek
• Utstilling
• Mini-røris

Hva Hva Hva

Hvordan

• Forming
• Eventyr/ 
 billedbøker(stimulerer  
 fantasien)
• Rolle/fantasilek
• Dramatisering
• Bruk av digitale verktøy.
• Kultur i nærmiljøet
• Teater
• Samarbeid med 
 eldre- og pleiehjem

• Rolle/fantasilek/
• Dramatisering av eventyr
• Bruk av digitale verktøy.
• Kultur i nærmiljøet
• Teater /museum
• Forberede 
 sommeravslutning

HvordanHvordan

• Små barns kultur utrykkes  
 gjennom kroppen.
• Fingermaling, store
 pensler, blyanter, rive   
 papir, kjenne, smake, føle  
 m.m.
• Sanger med bevegelse og  
 variasjon i stemmebruk.
• Enkle eventyr/fortellinger  
 med konkreter og variert  
 stemmebruk.
• Voksne som viktige 
 inspiratorer i leken og 
 er med på barna sin lek.
• Barna opplever karneval  
 for første gang - forsiktig  
 bruk av masker og 
 tkledning.
• Hovedfokus på prosessen  
 og skapergleden i 
 formingsaktiviteter
• Legge til rette for at barna  
 får prøve ut ulike 
 formingsteknikker
• Enkle eventyr/fortellinger  
 med konkreter og variert  
 stemmebruk. Inviter 
 barna til å være aktivt   
 med.
• Undre seg sammen 
 med barna i deres 
 eksperimentering av   
 miljøet rundt

• Utvikle materialet innen  
 formingsaktiviteter
• Tilgjengelig materiale
• Utvide sangrepertoaret
• Turer i nærmiljøet
• Leser eventyr og 
 dramatisere
• Teater for hverandre
• Tilrettelagt miljø for å   
 stimulere nysgjerrighet 
 og ønske om å kle seg ut
• Kreativ utfoldelse 
 sammen med andre   
 generasjoner
• Ansiktsmaling 
• Lage rytmeinstrumenter
• Lage utstyr til 
 tilstelninger og høytider
• Undre seg sammen 
 med barna i deres 
 eksperimentering 
 av miljøet rundt

• Mer variert materialet i  
 formingen
• Materiale fremme etter  
 barnas interesser 
• Utvide sangrepertoaret
• Teaterforestillinger.
• Fossesholm, 
 Kunstlaboratoriet
• Leser eventyr/sagn 
 dramatiserer
• Tilrettelagt for 
 utkledning og rollelek
• Undre seg sammen 
 med barna i deres 
 ksperimentering av   
 miljøet rundt
• Få være med og 
 dekorere, og ha 
 mulighet til å lage 
 egne kulturelle utrykk
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Våre pedagogiske 
verktøy/metoder og 
kompetanseheving
SNAKKEPAKKA
Basispakke med språkstimulerende materiell som baserer seg 
på språklæring gjennom konkreter. Den brukes i samlinger og i 
hverdagsaktiviteter sammen med barna. http://www.snakkepa-
kken.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=225 

LP – MODELL (LÆRINGSMILJØ OG PEDAGOGISK ANALYSE)
Analysemodell for å finne frem til hensiktsmessige pedagogiske 
tiltak i utfordringer som vi har. Fokuset ligger i tiltak i konteksten 
og relasjonen og ikke hos enkeltpersonen. På denne måten 
kan vi legge forholdene til rette i ulike læringssituasjoner slik at 
barn og unge får utnytte sitt potensial for læring på best mulig 
måte. Øvre Eiker satser på at alle barnehager skal jobbe med 
LP modellen. Dette følges opp gjennom veiledning fra PPT og 
læringsmiljøsenteret. http://lpmodellen.wordpress.com/tag/
senter-for-atferdsforskning/ 

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP
Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av 
egne følelser. Med røde og grønne tanker lærer barnet å bli kjent 
med, kjenne igjen og sette ord på egne og andres følelser. Dette 
kan brukes på flere områder og i ulike situasjoner. http://www.
vfb.no/no/vi_tilbyr/psykologisk_forstehjelp/psykologisk_forste-
hjelp_for_barnehagebarn/ 

FØLELSESSKOLEN
En artikkelserie på barnehageforum om emosjonell og sosial 
trening i barnehagen. http://www.barnehageforum.no/ShowAr-
ticleListByPeriod.aspx?PeriodID=44 

TRAS
Observasjonsverktøy som gir kunnskap om barns språkutvikling 
i alderen 2 til 6 år. 

IKT 
PC, IPAD og fotoapparat

ULIKE ARENAER FOR KOMPETANSEHEVING ER:
- Kurs
- Etterutdanninger
- Personalmøter og avdelingsmøter
- Planleggingsdager
- Ledermøter

Veiledning internt og ekstern
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Barnehagens 
samarbeidspartnere:

Tidlig innsats er viktig for en god og trygg oppvekst. Noen 
ganger er det behov samarbeid med andre instanser for å sørge 
for en trygg oppvekst og en positiv utvikling. Barnehagen har 
opplysningsplikt til barnevernet når det foreligger grunn til 
alvorlig bekymring for et barn. Opplysningsplikten går da foran 
taushetsplikten. Barnehagen og barnevernet er to aktører som 
bidrar til å skape trygge oppvekstsvilkår for barn. Personalet har 
også en generell taushetsplikt.5 

INSTANSER VI SAMARBEIDER MED:
• PPT
• Helsestasjon
• Familiesenteret
• Skole
• BUP
• Barnevernstjenesten
• Logoped, fysioterapeut o.l
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ÅRSHJUL 
2017-2018

August 25 - Planleggingsdag, barnehagen er stengt

September 13 - Foreldremøte Tommeliten og Veslefrikk
20 - Foreldremøte Rødhette, Tyrihans og Askeladden

Oktober
10 - Markering av verdensdagen for psykisk helse 
18 - Planleggingsdag, barnehagen er stengt
24 - FN dagen og foreldrekaffe på ettermiddagen
Uke 41 – 45, foreldresamtaler

November Uke 41 – 45, foreldresamtaler

Desember 13 - Luciafeiring
20 - Nissefest

Februar

Mars

April

Mai

Juli

Januar

Juni
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7 - Karneval
9 - Fastelavn fredag 
Ski og aktivitetsdag – januar/februar bestemmes etter snøforhold

13 - Barnehagedagen, kunst kultur kreativitet 
21 - Påskefrokost sammen med foreldre 
Uke 15 – 19, foreldresamtaler

11 - Planleggingsdag, barnehagen er stengt
16 - 17. mai feiring

7 - Smellhaugenlekene
7 - Sommer avslutning sammen med foreldre 
    og avslutning for 5 åringene på ettermiddagen
8 - Planleggingsdag, barnehagen er stengt
12 - bli kjent dag for nye barn og foreldre
11-15 - overføringsuke for barn som skifter avdeling
Det blir en planleggingsdag til i løpet av vinteren. Tidspunkt kommer etter hvert.

Uke 29 og 30, Sommerferie og barnehagen er stengt!
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