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Vestre Toten Kommune
Barnehagetjenesten

Barnehagene i Vestre Toten kommune. Til barnets beste - alltid!
Som ny barnehagesjef i Vestre Toten kommune vil jeg fortsatt jobbe for at vi skal ha et godt og
likeverdig barnehagetilbud i kommunen, uavhengig av eierskap. Samarbeidet mellom kommunale
og private barnehager er godt og det er ønske fra alle parter at barnehagene skal jobbe felles med
å tilby barnehager av høy kvalitet – det er sammen vi er - og blir bedre!
I Vestre Toten har vi for tiden ca. 570 barn som har barnehageplass fordelt på totalt 12
barnehager.
Det har i de siste årene blitt tatt flere grep fra myndighetenes side for å styrke kvaliteten i
barnehagene. Vi har blant annet fått innført ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver,
bemanningsnorm, skjerpet pedagognormen og det er blitt gjennomført satsinger blant annet på
barnehagemiljø. I tillegg har barnehageloven blitt endret for å sikre et trygt og godt
barnehagemiljø.
Barnehagene i Vestre Toten har det siste året jobbet sammen om en felles visjon og felles verdier
som skal synligjøres i barnehagens praksis. Til barnets beste – alltid setter Barnekonvensjonen i
sentrum i våre barnehager. Barnehagene skal arbeide med verdiene mestring, inkludering,
respekt og trygghet. Visjonen og verdiene skal prege barnehagens praksis og kultur.
Barnekonvensjonen artikkel 3 - om barns beste og artikkel 12 - om barns rett til å si sin mening, er
spesielt sentrale i barnehagen og er også nå nedfelt i barnehagelov og i rammeplanen.
Barnehageloven og rammeplanen angir en tydelig retning for norsk barnehagepolitikk, både om
kvalitet, innhold og ansattes kompetanse. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig
læringssyn, der omsorg, lek, læring og danning skal ses i sammenheng. Kommunen som
barnehagemyndighet skal påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med de krav som stilles i
barnehageloven med tilhørende forskrifter.
Et godt kvalitativt barnehagetilbud tar utgangspunkt i hva som er barnets beste. Alle barn skal
erfare trivsel og glede i lek og læring i et godt psykososialt miljø. Vestre Toten har hatt ekstra
søkelys på barns trivsel de siste årene og barnehagene har arbeidet sammen om en plan for et
godt og trygt psykososialt miljø i barnehagen.
God kompetanse hos de ansatte er det aller viktigste for at barn skal kunne trives og utvikle seg i
barnehagen. For stadig å øke kompetansen blant personale har vi i samarbeid med Høgskolen i
Innlandet startet med å videreutvikle barnehagen som lærende organisasjon og styrke
barnehagelærernes profesjonelle fellesskap. Ledelse av et godt og trygt psykososialt
barnehagemiljø vil være et av temaene for felles kompetanseheving for alle barnehager det neste
barnehageåret. I tillegg vil vi begynne på en satsning i Vestre Toten kommune for å sikre en bedre
tverrfaglig innsats for barn som trenger det. (BTI).
Barnehagene skal bidra til en god barndom her og nå, og skal, i samarbeid med hjemmet, ivareta
barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. God kommunikasjon og et godt
samarbeid i alle ledd er en forutsetning for at vi kan fortsatt utvikle og forbedre kvaliteten i
barnehagene våre - til barns beste- alltid!
Lykke til med et nytt barnehageår!

Barnehagesjef
Malin Iversen
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VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR
Her er del 1 av årsplanen, og den gjelder for barnehageåret 2021-2022. I tillegg har vi Årsplan del
2, som inneholder mer om det vi jobber langsiktig med, og den gjelder for 2019-2022.
Årsplanene tar utgangspunkt i ”Rammeplan for barnehager”. De er et arbeidsredskap for oss i
personalet, og synliggjør ovenfor foreldre og andre samarbeidspartnere hva vi ønsker å vektlegge.
Årsplan del 1 er ny hvert år, og er et resultat av tilbakemeldinger fra barn og foreldre, samt
evaluering og planlegging hos personalet. Årsplan del 1 vil bli evaluert og vurdert kontinuerlig
gjennom året, slik at vårt opplegg blir best mulig ut fra den barnegruppa vi til enhver tid har.
Vi har også i år laget Årsplan del 1 uten kalender, da vi heller legger inn ulike aktiviteter på Mykid.
Dette kan være spesielle ting som skjer i barnehagen som ”fester”/tradisjoner, barn og ansattes
bursdager, planleggingsdager, turer, ulike grupper, trollklubb m.m. Avdelingene legger inn planer
som gjelder for den enkelte avdeling.

Vi er glade for at vi nå er på grønt nivå, og det vil si at vi er tilbake i tilnærmet ordinær drift. Det er
fint at vi endelig kan være sammen igjen på tvers av avdelinger, og at barnehagedagene blir
normale selv om vi fortsatt skal ivareta smittevern.
Barnehagen er i beredskap for raskt å kunne endre til gult- eller rødt nivå hvis
kommunehelsetjenesten bestemmer det. Endringer kan skje på kort varsel, og planer kan derfor
bli endret. Det er derfor viktig at dere følger med på Mykid jevnlig.

På forrige side ser du Verdiplakaten til barnehagene i Vestre Toten kommune, der visjonen er
«TIL BARNETS BESTE ALLTID». Verdiene vi skal jobbe etter er TRYGGHET, RESPEKT,
INKLUDERING, og MESTERING. På side 11 vil dere se noen eksempler på hva vi legger i
verdiene. I tillegg vil dere se verdiene på ulike steder både i del 1 og 2, der de beskriver vår
praksis.

For at vi skal få til et godt barnehagetilbud for barna, ønsker vi at dere foreldre deltar aktivt og er
engasjert i det arbeidet vi gjør. Tilbakemeldinger, ideer, synspunkter, ris og ros fra dere er viktig
for oss i jobben vår.
Jeg håper at barn, foreldre og ansatte vil trives hos oss, og ser fram til et godt samarbeid gjennom
barnehageåret

Vennlig hilsen

Hanne Gunn van Dijk
Styrer
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PERSONALET 2021-2022
Småtroll
Pedagogisk leder
Barne-og ungdomsarbeider
Barne-og ungdomsarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent

Anita Dalby
Eva Røstadstuen
Eldbjørg Dotseth
Cecilie Beck
Anne C. Østeng

Lykketroll
Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Barnehagelærer
Barne- og ungdomsarbeider
Barne-og ungdomsarbeider
Assistent
Lærling

Sigfrid G. Storengen
Trude Neråsen Børthus
Anne Line Dæhlen
Marianne Hauglund
Kristin Grefsrud
Anne Østeng
Benedikte Ottesen

SKOGTROLL
Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent
Assistent

Monica S. Bjerkeengen
Susanne Johansen
Tone G. Pettersen
Cecilie Beck
Joseph Kazembe

ANDRE ANSATTE
Styrer
Fastvikar
Vaktmester
Vikarer
Elisabeth Langedahl
Charina Sønsteby
Guro Bekkelien

Hanne Gunn van Dijk
Anne C. Østeng
Tom Martinsen

Andre vikarer kan være aktuelle
i løpet av året

Telefonnummer til styrer og pedagogiske ledere
Hanne Gunn van Dijk
Anita Dalby
Sigfrid G. Storengen
Monica Bjerkeengen

93 66 26 93
90 69 35 39 (stedfortreder for styrer)
90 24 04 05
45 29 88 77
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BARNEHAGENS DAGSRYTME
Barna trenger orden og oversikt i hverdagslivet ved at deler av dags-programmet gjentar
seg i fast rekkefølge. En viss regelmessighet i dagen og ukens forløp gir trygghet fordi
barna vet hva som skal skje. Dette bidrar også til å fremme deres selvstendighet og utvikle
begrep om tid.
Kl. 06.30

Barnehagen åpner
De som kommer tidlig kan spise litt tidligfrokost, fram til kl. 07.45.
Lek

Ca kl. 08.30 Frokost
Lek ute eller inne, aktiviteter, grupper, turer, samling
Ca kl. 11.15 Formiddagsmat
Bleieskift, påkledning, soving, utelek
Ca kl. 14.30 Frukt
Lek inne eller ute.
Kl. 16.30

Barnehagen stenger.

Varigheten av de ulike gjøremålene vil variere noe, så disse tidene er veiledende.
Husk å vaske hender når dere kommer til barnehagen.
Dette for å forhindre smitte
Det er ønskelig at barna kommer enten før
eller etter frokost. Hvis dere kommer under
frokosten, må dere følge barna til døra på
avdelingen.

Grupper
Starter ca. kl. 10.00

De som kommer
etter frokost må
bli fulgt til
avdelingen, da
vi har stengt
mellom
avdelingene.

Tur (Vi begynner å kle på ca 10.00)
Egen sekk med:
Matpakke
Drikkeflaske med drikke til turen
Ekstra votter
Sitteunderlag(Skogtroll)
Vi ønsker at tursekken er ferdig pakket når dere kommer til
barnehagen.

7

PRAKTISK INFORMASJON
Hvordan kan dere nå oss:
Telefon: 61 19 43 02
Sms:
90 99 58 39
Mail: hanne-gunn.vandijk@vestre-toten.kommune.no
Åpningstid: 06.30-16.30
Dette er også de ansattes arbeidstid, så vi ber om at åpningstiden respekteres. Vi ber også om
forståelse for at rydding etc. må skje innenfor åpningstiden.
Dersom barn ikke blir hentet innen stengetid, må det betales kr 150.- pr påbegynte halvtime- (jfr.
vedtektene)
Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften, de tre dagene i påskeuka samt 5
planleggingsdager. I romjula er barnehagen åpen, men pga. ferieavvikling/avspasering vil det bli
foretatt behovsundersøkelse.
Det kan bli vedtektsendringer i løpet av året, så barnehagen kan bli mer stengt.
Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli.
I løpet av dette året skal barna ha minst 3 ukers sammenhengende ferie i perioden 20.juni til 20.
august. Dere må gi beskjed om når barna skal ha ferie innen 1. mai.
Barn som skal begynne på skolen har ikke plass etter 31. juli.
Planleggingsdager: (Barnehagen er da stengt)
Onsdag 8. september
Tirsdag 9. november
Fredag 28. januar
Fredag 27. mai
I tillegg blir det en planleggingsdag i mars/april, men den er ikke fastsatt enda.
Dere får beskjed så fort vi får beskjed fra barnehagetjenesten.
Fravær:
Vi vil ha beskjed når barna er syke eller skal ha fri. Dere kan legge dette rett inn i Mykid, sende en
sms på tlf 90995839, eller ringe oss på tlf 61194302
Henting:
Vi vil ha beskjed om hvem som henter barnet, dersom det ikke er foreldre/foresatte.
Måltider:
Alle må ha med matpakke til alle måltider, og drikkeflaske med vann.
Barna får servert melk og frukt.
Vi vil ha pedagogiske aktiviteter gjennom året, der grupper av barn deltar i matlaging.
Det vil også bli servert mat ved ulike arrangementer. Dette vil bli lagt ut i Mykid. Disse dagene
trenger ikke barna å ha med matpakke.
Dersom barnet ditt er allergisk mot enkelte matsorter er det viktig at personalet får en liste over
disse matsortene, slik at disse kan unngås, og spesialmat/drikke kan kjøpes inn.
Bursdager:
Alle får feire bursdagen sin i barnehagen. Det er viktig at bursdagsbarnet får være i fokus denne
dagen. Barnet får på forhånd velge hvilken farge det skal være på krona, og være med og pynte
den. Vi har bursdagssamling der bursdagsbarnet sitter i bursdagsstolen, er samlingens midtpunkt
og får være med å bestemme innholdet i samlingen. På Skogtroll blir det laget bursdagsbok med
tegninger som bursdagsbarnet får med hjem.
Det serveres smoothie
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Klær, sko og lignende:
Alle må til enhver tid ha minst et skift i barnehagen. Viktig å sjekke dette med jevne mellomrom.
Dere får lapp på plassen når det er noe vi ser at mangler. Barnets klær, sko og utstyr skal være
merket med navn.
Private leker:
Private leker skal ikke tas med i barnehagen. Barn som har kosedyr eller lignende som de bruker
ved soving, kan ta med dette. De må da legges i hylla i garderoben. Hvis det blir mulig skal
Skogtroll ha noen «ha med uker» i løpet av året, dette blir satt opp på plan i Mykid. De andre
avdelingene har ikke «ha med uker».
Informasjon:
I utgangspunktet skal all informasjon komme via Mykid. Det er derfor viktig at dere foreldre er inne
der jevnlig for å følge med på informasjon som blir gitt. I disse koronatider kan endringer komme
på kort varsel, så gjør det til en vane å sjekke Mykid hver dag. Der vil dere finne oversikt over hva
som er satt opp på planen i løpet av uka, dagen i dag som er et lite referat fra dagen og
nyhetsbrev som er informasjonsbrev som vi gir ut. I enkelte tilfeller der dette er mer praktisk vil
dere fortsatt få informasjon på papir.
Forsikring:
Alle barna er forsikret den tiden de er i barnehagen, og ved reise til og fra barnehagen.

GRUPPER OG TURDAG
Grupper:
Før jul er det bare barna på Lykketroll og Skogtroll som har grupper. Etter jul blir barna på Småtroll
som er født i 2019 med, sammen med Lykketroll. Dette er en fin tilvenning til overgang til ny
avdeling fra høsten.
Det blir grupper på Lykketroll på onsdager og Skogtroll på fredag. Småtroll er med Lykketroll etter
jul.
Vi starter opp ca. kl. 10.00, og avslutter til formiddagsmaten.
Aktivitetene er tilpasset barnas alder og modning. Hvilke aktiviteter vi har varierer, f. eks
gymløype, lesing, lek med ulike klosser, tegning, rollelek, spille spill, baking, sangleker, utelek,
formingsaktiviteter osv.
Vi vil ha en egen gruppe for 2017 på mandager. Da er de delt i grupper på tvers av Lykketroll og
Skogtroll. Dette vil bli lagt inn på Mykid.
Turdager:
Lykketroll og Skogtroll har fast turdag.
Lykketroll har turdag på tirsdager og Skogtroll har på onsdager.
Vi går på tur på formiddagen vår og høst. På vintere går noen av barna før formiddagsmat, men
de fleste går etter formiddagsmaten. Vi begynner å kle på de første barna ca kl. 10.00.
Vi går til ulike steder i nærmiljøet vårt.
Turdager vil bli satt opp i Mykid.
Småtroll går på turer med vogn rundt i nærmiljø. De har ingen faste turdager, men går på
spontane turer når de ser at det er praktisk mulig for avdelingen.
På våren øver de seg på å gå i tau når de går på tur.
På turdager skal barna ha med egen sekk med matpakke, drikke og ekstra votter.
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LEK, HUMOR OG GLEDE – EINA BARNEHAGE ER STEDET
I barnehagen vår er det lek, humor og glede som står i fokus, og vi ønsker at godhet og varme,
vennlighet og omsorg skal prege atmosfæren her hos oss.
Her er vi rause og anerkjennende voksne, som tilrettelegger på en slik måte at alle barn og
foreldre skal oppleve trivsel, glede og trygghet. Det er viktig for oss at alle barna trives og har det
bra her; at alle skal ha venner, føle seg trygge, bli sett og hørt, og vite at alle er like mye verd.
Barna skal oppleve tilhørighet og fellesskap, lære seg å ta vare på hverandre, lære respekt og
toleranse for forskjellighet, og oppmuntres til en inkluderende adferd. Vi legger til rette for gode
relasjoner både barna imellom og mellom barna og voksne. Gjennom barns medvirkning vil vi
skape en god og spennende barnehage, der barna opplever at det er godt å være og godt å lære.
Lek er barnas viktigste aktivitet. Barn som leker, viser evne til å slappe av, la seg rive med og ha
det morsomt alene eller sammen med andre. Lek er en kilde til humor og glede, og gjennom ulike
former for lek får barna mulighet til å uttrykke seg og kjenne at egen opplevelsesverden gjelder.
Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barna kan uttrykke seg gjennom. Gjennom
leken møter barnet verden og seg selv og får nyttige erfaringer som er avgjørende for all slags
læring.
(Mer om lek senere i årsplan og i årsplan del 2).
Det er også viktig at humor og livsglede får plass i barnehagens hverdagsliv. Humor gir livsglede
og overskudd og fremmer skapergleden og lysten til lek. Humor er en væremåte, og i likhet med
leken, en livsform som er et mål i seg selv. Vi voksne må vise at vi setter pris på barnas humor og
fantasi. Det styrker selvbildet å vite at en kan glede andre. Vi må være både delaktige og lyttende i
forhold til barnas humor, og hjelpe dem til å utvikle den. Her er vi voksne forbilder for barna.
Humor har en viktig plass i barnas liv. Humoren må tas vare på, for glade barn og voksne er en
forutsetning for godt samvær.

Hverdagen i barnehage er fylt med mye glede; over å møtes store og små, være sammen med
gode venner, over å gå på tur, eller å leke i fellesrommet, få en klem, oppleve mestring,
oppmerksomhet, samtaler, overraskelser, i lek, aktiviteter og i hverdagsrutiner. Det skal så lite til
for å gjøre hverandre glad. Dette handler om trygget og trivsel, som igjen skaper utvikling for det
enkelte barn.
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TIL BARNETS BESTE-ALLTID
HVA LEGGER VI I VERDIENE?
Det siste året har barnehagene jobbet fram en felles visjon og felles verdier,som gjelder for alle
barnehagene i Vestre Toten kommune. Se side 4.
Verdiene vi skal jobbe etter TRYGGHET – RESPEKT- INKLUDERING OG MESTRING.
disse verdiene skal ligge til grunn for alt arbeidet i barnehagen.
Disse verdiene har vi brukt tid på å reflektere rundt i personalgruppa vår, slik at vi skulle få en
felles forståelse av hva vi legger i verdinene.
Nedenfor ser dere noen eksemper på hva vi kom fram til gjennom refleksjonene.
I tillegg vil dere finne disse verdiene brukt mange steder både i Årsplan del 1 og del 2, der de
beskriver vår praksis.
Trygghet
Alle barna har primærkontakt
Ta barna på alvor
Se barna og deres behov
Være tilstede for barna
Gi trøst og kos
Ha et fang når barna
trenger det
Møte følelser og bekrefte
følelsene
Være en del av fellesskapet
Rutiner og forutsigbarhet
Anerkjenne barna
Hjelpe/veilede barna i lek
Trygghetssirkelen
Foreldresamarbeid
Trygge foreldre = trygge barn

Inkludering
Oppleve tilhørighet og være
en del av fellesskapet
Samarbeid
Lytte til andre
Medvirkning
Bli sett og hørt
Føle tilhørighet
Bli anerkjent
Få god selvfølelse
La andre komme til
Alle som vil får være med i
lek og aktiviteter
Medbestemmelse
Kommunikasjon barn-barn
barn-voksen

Respekt
Lytte til barnet
Vise forståelse
Ta barnet på alvor
Gi barna tillit
Gi barna ansvar
Anerkjenne barna
Godta et vi er forskjellige
Likeverd
Møte den andre slik du selv
vil bli møtt
La barna oppleve at det er
mange måter å tenke,
handle og leve på

Mestring
Mestringsfølelse avgjørende
for å lære
Barna får erfaringer i å løse
utfordringer og mestre nye
ferdigheter og kunnskap
Gi barna oppgaver de
mestrer, men også noe som
utfordrer dem
Stå i utfordringer sammen
med barna
Glede og stolthet over
å få til noe
Gi ros
Skryteprat
Veilede, støtte og motivere
Gi tid og rom
Øke selvtilliten
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DETTE VIL VI HA FOKUS PÅ
GJENNOM BARNEHAGEÅRET
I år har vi valgt å ha perioder gjennom året der vi skal ha temaer hvor fagområdene vil være i
fokus. Avdelingene vil gjøre dette på ulike måter. Småtroll skal ha fokus på et og et fagområde
gjennom året. Lykketroll skal ha ulike temaer, der de bruker de ulike fagområdene i temaene.
Skogtroll skal ha eventyr som tema, og de vil bruke de ulike fagområdene i dette arbeidet. For
nærmere beskrivelse av fagområdene, se årsplan del 2. Der vil dere finne en progresjonsplan med
beskrivelse av de sju fagområdene. Avdelingene vil informere om dette på Mykid gjennom året.
I tillegg er det områder som vi har fokus på gjennom hele barnehageåret. Disse område har vi
beskrevet nærmere her i årsplanen del 1. Dere vil også finne noen av temaene i del 2.
• Barnas psykososiale barnehagemiljø
• Lek
• Medvirking
• Sosial kompetanse
• Vennskap og fellesskap

BARNAS PSYKOSOSIALE BARNEHAGEMILJØ
Ny barnehagelov trådde i kraft fra 01.01.21, og der kom det inn et nytt kapittel om barnas
psykososiale barnehagemiljø (§ 41,42 og 43).
Det er nedfelt i barnehageloven at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle
handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen.
Barnehagene har plikt til å sikre at alle barn har et trygt og godt barnehagemiljø og
barnehagen har aktivitetsplikt. Det betyr at alle som jobber i barnehagen skal gripe inn når
et barn utsettes for krenkelser. Det er skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt krenker et
barn.
I Vestre Toten kommune er det utarbeidet en overordnet plan for et trygt og godt
psykososialt barnehagemiljø, som gjelder for alle både kommunale og private barnehager.
Planen er et verktøy for å forebygge og hindre krenkende ord og handlinger. Planen sitt
fokus er forebygging og arbeidet med de ansatte sine egne verdier, holdninger og
handlinger for å skape et miljø i barnehagen som legger til rette for vennskap og fellesskap
der alle skal oppleve at de hører til. Sammen med planen er det utarbeidet en tiltaksplan
som skal brukes når det gjøres tiltak der krenkende adferd er avdekket
For å kunne skape et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø må vi:
• Skape et inkluderende miljø, der alle barn føler at de hører til, opplever vennskap og
at de er en del av fellesskapet.
• Være gode rollemodeller og veiledere for barna
• Være deltagende og støttende i barnas lek og aktiviteter
• Skape gode relasjoner til barna
• Fokusere på barnas positive sider og egenskaper
• Forebygge og stoppe krenkelser og hindre uheldige samspillsmønstre
• Observere samspill mellom barna og mellom barn-voksen
• Barns beste skal være et grunnleggende hensyn i alle handlinger og avgjørelser
• Arbeide systematisk og kontinuerlig med miljøet og kulturen i barnehagen vår
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•
•
•

Bruke tid i personalgruppa på refleksjon rundt barnehagens samfunnsmandat og den
enkelte ansattes ansvar
Samarbeide med foreldrene
Ha en ledelse som følger opp arbeidet både med forebygging og oppfølging

LEK
Leken er barnas viktigste aktivitet, og skal ha en sentral plass i barnehagehverdagen. For barn er
det å leke et mål i seg selv. Gjennom leken oppstår vennskap, og den er en arena for barns
medvirkning, utvikling, læring, og for sosial og språklig samhandling. Lek er en grunnleggende
livs- og læringsform, og barna deltar med lyst og engasjement. Gjennom leken skal vi bidra til at
alle barn kan oppleve glede, humor og spenning og engasjement gjennom lek- alene og sammen
med andre.
Barn lærer når de leker og leker når de lærer.
Personalet skal:
▪ Organisere rom, tid og lekemateriell for å inspirere til ulike typer lek.
▪ Bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av
leketemaer.
▪ Fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek.
▪ Observere, analysere, støtte og delta i og berike leken på barnas premisser.
▪ Veilede barn hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre.
▪ Være bevisste på og vurdere egen rolle og deltagelse i barnas lek.
▪ Ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.
Vi legger vekt på at barna skal ha god tid til å leke i løpet av dagen, og at de ikke stadig skal bli
avbrutt i engasjert lek. Dette gjelder både ute og inne. Vi voksne må ha respekt for barnas lek og
den friheten som ligger i den. Barna må få tilstrekkelig plass og tid til at den gode leken kan utvikle
seg.
Det vi kaller den” frie” leken planlegges og gjennomføres av barnet selv, men kan av voksne
påvirkes indirekte ved at miljøet tilrettelegges og at det avsettes tid til lek. Vi må bidra slik at alle
barna føler seg inkludert i lek gjennom å skape gode samspillsmønstre i barnegruppa. Se mer om
lek i årsplan del 2.
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HVA LEKER BARNET?
1 år

2 år

3 år

4 år

5 år
▪

KJENNETEGN
▪ ”Borte titt-tei lek"
▪ Sanselek
▪ Kroppslige utrykk
▪ Utforskning
▪ Lek med lyder
▪ Paralellek, tilsynelatende sammen,
men likevel opptatt med hvert sitt.
▪ Begynnende samlek med andre barn
eller en voksen
▪ Lete/finne/herme
▪ Leken blomstrer
▪ Fantasi utvikles, bruker alt i lek
▪ Begynnende rollelek
▪ Bruker språket mer i leken
▪ Samlek
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

TILTAK I BARNEHAGEN
▪ Voksne tilstede, som setter ord på, og
er gode modeller.
▪ Flere leker av samme slag.
▪ Gi sanseopplevelser av variert slag.
▪ Lekemateriell lett tilgjengelig
▪ Voksne som veileder i samlek.
▪ Voksne som ”later som”.
▪ God plass til lek

▪ Nok utstyr til rollelek
▪ Voksne som bygger videre på barnas
fantasi.
▪ Voksne som hjelper barna til å sette
ord på leken.
▪ Inspirer til lek
Lengre lekesekvenser
▪ Tid til uavbrutt lek
Mer utviklet fantasi
▪ Lett tilgjengelig utstyr og lekemateriell.
Tar flere roller
▪ Voksne som bidrar med veiledning og
Glede av å være sammen i lek
rekvisita.
Rollellek- regelleker
▪ Tid og rom til uforstyrret lek.
Samspill og samarbeid – delegering av ▪ Voksne som er med i leken på barnas
roller
initiativ.
Flere leker sammen
▪ Lære enkle regelleker.
Drar voksne med seg i leken
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BARNS MEDVIRKNING OG SOSIAL KOMPETANSE
Barns medvirkning og sosial kompetanse er noe vi jobber med hver dag hele året, både i lek og i
hverdagsaktiviteter.
Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. De skal
jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet.(Barnehageloven §3 )
Barns medvirkning handler om å ta barn på alvor, at vi må tolke deres uttrykk og være lydhøre for
deres behov, ønsker og følelser. Medvirkning i praksis betyr å kunne være med på å påvirke
innholdet i barnehagen, bli sett, hørt og lyttet til, og få mulighet til å velge og ha innflytelse på egen
hverdag. Samtidig skal barna få erfare tydelige voksne som tar hensyn til hele gruppen. Vi
oppmuntrer også barna til å lytte til hverandre, og til å uttrykke tanker og verdier med hverandre.
På den måten kan barna bli inspirert og lærer av hverandre.
Barns medvirkning kan forveksles med barns medbestemmelse. Medvirkning handler om at barna
skal få samhandle med andre, mens medbestemmelse handler om å ta avgjørelser i konkrete
planlagte situasjoner.
Det at barna får oppleve at de har innflytelse og utøver medvirkning, og at deres tilstedeværelse
og deltagelse betyr noe, også for andre, anses som viktig både for deres livskvalitet her og nå og
for utviklingen av mestringsfølelse og selvoppfatning
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Sosial kompetanse
handler i stor grad å kunne samhandle og samarbeide med andre på en positiv måte. Sosial
kompetanse er viktig for trivsel og utvikling, og for å motvirke utvikling av problematferd og
mobbing. Vise empati og regulere egne følelser, hevde seg selv positivt og konfliktløsning er
områder vi har mye fokus på. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og
opplevelser. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen.

Se mer om disse temaene i årsplan del 2
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VENNSKAP OG FELLESSKAP
Barnehagen skal fremme 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. I barnehagen skal
alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med
barn og voksne. Vi må aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas
selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne
behov og det å ta hensyn til andres behov.
Personalet skal:
▪ Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve
vennskap og lære å beholde venner
▪ Samtale om hvordan vi bør være mot hverandre, og få med barna i utformingen av regler
for hvordan vi skal ha det i barnehagen vår
▪ 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 grenser og finne løsninger i
konfliktsituasjoner
▪ Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og
uheldige samspillsmønstre.
For å ta opp dette tema i samlingsstund vi vil blant annet bruke opplegget «Ti små vennebøker»
Vi møter kosedyrene Kanin og Pinnsvin som leker sammen hver dag. De er bestevenner, men
opplever at selv gode venner kan bli uvenner iblant. Hva gjør man da? Hvordan bør man egentlig
forholde seg?
Vennebøkene hjelper barna med å finne metoder for å klare disse utfordringene. Bøkene har
temaer som si unnskyld, dele, vente på tur, bli enige, spre glede, snakke om det m.m
Vi kommer også til å bruke andre bøker og fortelling som omhandler dette tema, og legge opp til
samtaler med barna både i samlingsstunder, lek og andre aktiviteter. (Se mer i del 2)
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VOKSENROLLEN I BARNEHAGEN
De voksne i barnehagen er den viktigste ressursen som barnehagen har. Å være bevisst på den
voksnes rolle i barnehagen er et viktig og kontinuerlig tema. Vi har hatt fokus på dette i året som
har gått, og vil fortsette videre refleksjon og bevisstgjøring rundt dette tema på avdelingsmøter,
personalmøter og planleggingsdager dette barnehageåret også. Dette vil vi blant annet gjøre
gjennom praksisfortellinger, faglitteratur, kvalitetsmål på Lean-tavla m.m. Vi ønsker å utvikle oss,
slik at barnehagen opprettholder og videreutvikler sine kvaliteter. Det er den voksnes ansvar å
skape en god hverdag for barna. Det er vi som skaper grobunn for en god dialog, godt klima og
god stemning. Hvordan skal JEG være for at barna skal utvikle et godt selvbilde eller for at barna
skal ha det best mulig i hverdagen? Tilstedeværelse, og å kunne være ”her og nå” er viktig.
Mål for voksenrollen i barnehagen:
▪ Behandle barn, foreldre og hverandre med respekt og høflighet
▪ Være tilgjengelige for barna
▪ Sørge for at alle barn og ansatte opplever trygghet, tilhørighet og trivsel
▪ Møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn
▪ Sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barna kan bidra i egen og
andres læring.
▪ Støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til
egne evner
▪ Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve
vennskap og lære å beholde venner.
▪ Tilrettelegge for barns medvirkning tilpasset barnas alder, erfaring, individuelle
forutsetninger og behov
▪ Legge til rette for variert lek; bevegelseslek, rollelek, regellek og konstruksjonslek
▪ Være lekende og delta i barnas lek både inne og ute, men også holde avstand slik at barna
får leke for seg selv og sammen med andre (være oppmerksomt tilstede for å observere)
▪ Hjelpe barna inn i lek, være med å utvikle deres lekekompetanse
▪ Veilede barna til å dele på lekene, vente på turen sin og inkludere andre i leken.
▪ Være gode rollemodeller for barna og hverandre.
▪ Være romslige og anerkjennende, både ovenfor barn, foreldre og hverandre
▪ Være på lysglimtjakt, ta barna i å gjøre noe bra.(Kommentere når barna gjør/sier fine ting)
▪ Være undrende sammen med barna.
▪ Veilede og tilrettelegge for enkeltbarnet og for barnegruppa.
▪ Være reflekterte og endringsvillige.
▪ Ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og
trakassering
▪ Legge til rette for et stimulerende læringsmiljø med progresjon
▪ Kjenne til barns utvikling
Det er viktig at vi møter foreldre/foresatte med respekt. Det daglige samarbeidet med foreldre må
bygge på gjensidig åpenhet og tillit.
Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnas beste som mål.
Vi må arbeide for å finne balanse mellom respekt for foreldrenes prioriteringer og å ivareta barnas
rettigheter og grunnleggende fellesverdier som barnehagen er forpliktet til.
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Fortell meg
Fortell meg
at jeg er noe,
at jeg kan noe,
at jeg betyr noe.
Fortell meg det.
Ikke fortell meg
det jeg gjorde,
eller det jeg kunne gjort,
eller det jeg burde eller skulle gjort.
Nei, ikke fortell meg det.
Fortell meg heller
at jeg er noe,
at jeg kan noe,
at jeg betyr noe.
Fortell meg heller det.
Jeg trenger det,
skjønner du.
Jeg trenger det så sårt.
Jeg trenger en søyle av trygghet
å lene meg mot gjennom livet.
Jeg trenger det,
skjønner du,
for det er så værhardt å leve!
– Ragnhild Bakke Waale
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REALFAG I BARNEHAGEN
Vestre Toten kommune er en realfagskommune, der barnehagene og skolene i kommunen
samarbeider rundt dette tema. Vi kommer til å samarbeide med Thune skole.
Realfag inkluderer fagene matematikk og naturfag, og viser til fagområdene «Antall, rom og form»
og «Natur, miljø og teknologi» i Rammeplan for barnehagen.
Å jobbe med realfag i barnehagen, handler om å skape undring og nysgjerrighet, og legge
grunnlag for barnas interesse for realfag. Realfag i barnehagen skal være «lekebasert læring». Vi i
personalet må være undrende, nysgjerrige og lekende sammen med barna. Vi må se og legge
merke til hvordan barna bruker realfag i hverdagen, og være gode rollemodeller gjennom bruk av
ulike begreper. Vi må bruke her og nå situasjoner, og se hva det enkelte barn er opptatt av. Leken
er vår viktigste aktivitet og er en naturlig og motiverende innfallsvinkel til læring, og i barnehagen
skal barna boltre seg i utviklende lek. Mestring er viktig for læring og utvikling. Når barna lykkes
oppstår det gode læringsarenaer og motivasjon for videre utforskning styrkes. Vi vil bruke leken og
hverdagsaktivitetene til å utforske realfag sammen med barna. Vi er opptatt av at dette må
tilpasses etter barnas alder og modning, og vil ta utgangspunkt i progresjonsplanen vår. (Årsplan
del 2)

LEAN I BARNEHAGEN VÅR
Lean er en måte og tenke og jobbe på for de ansatte, som baserer seg på å lære av feil,
identifisere og fjerne all form for sløsing. For å oppnå dette brukes ulike metoder og verktøy.
Kommunen hovedmål for innføring av Lean som virksomhetsstrategi og arbeidsmetode er å yte
bedre og mer effektive tjenester for innbyggerne.
Vi startet opp våren 2016. Vårt hovedmål for innføring av Lean i vår barnehage er: « Å skape god
flyt i hverdagen for å få bedre tid til gode relasjoner med barna». Vi synes at Lean er en god
arbeidsmåte som passer for oss. Vi er hele tiden på jakt etter tidstyver, slik at vi kan gjøre
arbeidsoppgavene mer effektive og dermed får mer tid sammen med barna.
Dere som foreldre er også med og hjelper oss i denne jobben, blant annet ved å gjennomføre
ettpunktsleksjon (EPL) om klær i garderoben som dere har fått utdelt. Dette var en stor tidstyv for
oss, og det er til stor hjelp for oss at dere følger opp dette.
På Leantavla her vi ulike kvalitetsmål gjennom året, der vi bruker ulike metoder for å utvikle
barnehagens kvalitet.
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«Lesevenn»
Vi har i år også inngått et samarbeid med Norsk Kvinners Sanitetsforeningen på Eina, noe vi
setter stor pris på.
En liten gruppe fra Saniteten rullerer på å komme til barnehagen for å lese for barna, en dag i
uka. De starter opp i uke 39. De har med seg noen barn hver gang, og lesestunden varer ca. en
halv time. Vi begynner med de eldste barna, men håper at vi kan gi tilbudet til flere av barna
etter hvert. De kommer til å lese ulike bøker gjennom året.
Dette er hva Saniteten selv skriver om prosjektet «Lesevenn»:
Norske Kvinners Sanitetsforening har alltid vært opptatt av barns utvikling og velvære. Barn har
behov for å bli sett og oppleve voksne som gode rollemodeller. Gjennom høytlesning fra en av
våre frivillige kan vi bidra til at barn og unge får trygg voksenkontakt, språktrening og
kulturforståelse. Ikke minst så er dette en hyggelig aktivitet for både barn og voksne.
Foruten å ha en språkstimulerende effekt, er høytlesning en hyggelig aktivitet både for den som
leser og den som hører på. Barn med ulik bakgrunn, leseerfaring og språkmestring, får felles
leseopplevelser og kulturforståelse. Barna blir kjent med mønstre for språkbruk både gjennom
lesing og gjennom samtaler i lesestunden. Høytlesning er også en mulighet for barn med
minoritetsbakgrunn til språktrening og til å bli kjent med norsk kultur.
Vårt prosjekt «Lesevenn» er høytlesning for barn er utført av våre frivillige, i samarbeid med
skolefritidsordningen, barnehagen eller det lokale biblioteket. Hovedmålet med Lesevenn er å
skape gode og trygge møter mellom barn og voksne.
Høytlesning har mange positive effekter. Høytlesning styrker utviklingen av talespråk og gir
bedre lese- og skriveferdigheter. Barna får verdifull voksenkontakt og blir sett på en måte som
ikke handler om å prestere. En lesestund kan gi ro i en kaotisk og travel hverdag. Ikke minst
bidrar litteratur til å øve opp barns sosiale ferdigheter og evnen til å forstå og leve seg inn i
andres situasjon. Det gir også en fin mulighet for språktrening og forståelse av norsk kultur for
barn med minoritetsbakgrunn. Det kan også fungere som et pusterom for foreldre.
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DE ELDSTE BARNA I BARNEHAGEN
TROLLKLUBBEN
Dette er et tilbud til de barna som går siste året i barnehagen.
I år blir Trollklubben på tirsdager fra ca kl. 10.00-12.00 for Hattifnatter, og på torsdager fra ca
kl.10.00-12.00 for Olleboller
Noen uker vil det bli felles for begge gruppene, eller at en av gruppene blir flyttet til en annen dag.
Informasjon om eventuelle endringer kommer på Mykid
På Trollklubben sparer vi 20 kr pr. uke. Disse pengene bruker vi til egn avslutningstur for
Trollklubben.
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene og skolen legge til rette for at barna får en trygg
overgang fra barnehage til skole og eventuelt SFO. Barna skal få muligheten til å glede seg til å
begynne på skolen og SFO, og oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole. Vi
skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som
kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Vi skal bidra til at barna kan
avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.
Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen. (Rammeplan s. 33)
I Vestre Toten Kommune er det utarbeidet en plan med felles innhold for de barna som skal
begynne på skolen. Planen inneholder områder som de eldste skal ha fokus på det siste året før
skolestart. De ulike områdene er:
Sosial
kompetanse

Språkstimulering
Selvstendighet

Matematikk

Motorikk

Disse temaene blir det jobbet med både i Trollklubben og i hverdagen ellers.
Til språkstimulering bruker alle barnehagene i Vestre Toten Kommune et metodisk opplegg som
heter Språksprell. Dette er delt inn i 4 deler: Lytting, rim og regler, stavelser og forlydsanalyse. Det
gir barna mulighet til å stimulere barnas språklige bevissthet gjennom lek og morsomme
aktiviteter. Det er også en forberedelse til språkopplæringen som de møter i skolen.
For å stimulere til utvikling av matematiske begreper bruker vi blant annet Tallsprell. Hensikten er
å skape interesse og motivasjon for å utforske matematiske sammenhenger og stimulere til
tenking, samtidig som vi bidrar til å gi barna et felles grunnlag som gjør dem bedre rustet til å
mestre matematiske ferdigheter senere. Vi øver på ulike matematiske begreper som rom og
posisjon, former, antall og telling, mønster og likheter og mål og vekt.
arbeidsoppgaver på ark og praktiske/lekbaserte oppgaver. I tillegg er dette noe vi bruker mye i
hverdagen.
Sosial kompetanse er en viktig del av Trollklubben. Det å vente på tur, dele med andre, være
inkluderende ovenfor andre og kunne motta beskjeder er blant annet noe vi øver på gjennom hele
året.
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Motorikk er også en del av barnas hverdag. Vi legger opp til ulike aktiviteter der de kan få bruke
koppen sin fysisk både inne, ute og på turer. Trollklubben har egen skitur, og vi prøver å få til å dra
på isfiske på Einafjorden. De har også egne turer som er tilpasset dem. Vi bruker også tid på å
øve litt på finmotoriske aktiviteter, deriblant blyantgrep og klippe med saks.

Gjennom barnas siste år i barnehagen bruker vi også mye tid på selvstendighetstrening, som for
eksempel det å gå på do, kle på seg selv, velge klær ut i fra været, holde orden på plassen sin o.l
Trafikk er også et tema i Trollklubb (Se mer under punktet trafikk)
Alle disse temaene har vi også fokus på i lek og aktiviteter på avdelingen. Selve Trollklubben er
bare en liten del av uka, så derfor er det viktig at vi også har fokus på disse områdene i hverdagen
ellers. Vi må gi barna progresjon, og det skal være stas å være de eldste i barnehagen.
Vestre Toten Kommune har utarbeidet rutiner for overgang barnehage-skole, for å sikre barna en
best mulig overgang når de skal starte på skolen.
Vi samarbeider med Thune skole og SFO, og med andre skoler ved behov. Rektor, Sfo-leder og
lærer kommer til barnehagen for å hilse på barna. Vi er på besøk på skolen og SFO sammen med
dem, og de blir invitert til bli kjent dag sammen med dere foreldre. I tillegg håper vi til å få til litt
samarbeid rundt realfag.
De som har barn i Trollklubben vil få mer informasjon om hva de skal jobbe med gjennom året.
Informasjon blir lagt ut på Mykid
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TRAFIKK
Det er viktig at barna får lære om trafikk og trafikkregler tidlig. Å ferdes trygt i trafikken er ikke alltid
like enkelt for små barn. Trafikksituasjoner kan være krevende og uoversiktlige. Barnets syn og
hørsel er ikke ferdig utviklet, og de er små av vekst og har derfor vanskelig med å forstå alt de ser
og hører i trafikken. Det er blant annet vanskelig for dem å se over parkerte biler og brøytekanter.
Det er derfor viktig at vi voksne tenker barnas sikkerhet både ved levering og henting og når vi
ferdes langs veien. Barna skal sikres i bil, selv på korte turer og det er viktig å snakke med barna
om at biler som står parkert plutselig kan rygge ut.
Barna opplever trafikk hver gang de drar til og fra barnehagen, når de er på tur, og de erfarer
trafikk gjennom lek og observasjon av hva vi voksne gjør. Det er derfor viktig at både dere foreldre
og vi som ansatte er opptatt av å være gode rollemodeller for barna.
Sikkerheten i barnehagen er viktig, og vi må alltid den i fokus.
▪ Det er viktig at alle viser hensyn og er forsiktige når de bringer og henter barna
▪ Porten inn til barnehagen skal alltid være lukket
▪ Ingen barn skal forlate barnehagen uten følge av en voksen.
▪ Det gjøres en risikovurdering av turer
▪ De ansatte gjennomfører sikkerhetskortet og deltar på førstehjelpskurs
Barnehagen har trafikk som gjennomgående tema hele året, og vi praktiserer trafikkregler når vi er
på turer utenfor barnehagen. Vi lærer om trafikkregler for fotgjengere, bruke av sansene våre i
trafikken og bruken av sykkelhjelm, refleks og bilbelte.
For de eldste barna bruker vi NAF sitt trafikkopplegg som handler om Naffen og Arne og hva de
opplever i trafikken.
Barnehagen har beredskapsplan dersom en trafikkulykke skulle skje, og har risikovurdering for
turer til fots, med bil og med buss.
Tema trafikk og trafikksikkerhet skal i utgangspunktet være et tema på foreldremøte på høsten,
men i år vil informasjonen bli lagt ut på Mykid.
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VURDERING AV BARNEHAGES ARBEID
Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Hovedmålet med vurderingsarbeidet
er å sikre at alle barn får et tilbud som er i tråd med barnehageloven
Vurdering er viktig for at barnehagen hele tiden skal være i utvikling, og er viktig for at barnehagen
skal være en lærende organisasjon.
Personalet
Vi planlegger og legger til rette for ulike aktiviteter, men er også lydhøre og interesserte i det barna
er opptatt av. Vi må derfor være fleksible, slik at vi kan gjøre om på planer vi har laget hvis barnas
interesser eller behov tilsier det.
Personalet bruker observasjon mye i sitt daglige arbeid. Vi observere barnas trivsel, utvikling, lek
og samspill med andre barn og voksne. Dette er viktig for å møte barnas individuelle behov for
omsorg, trygghet, tilhørighet og annerkjennelse.
Personalet bruker pedagogisk dokumentasjon, noe som vil si at vi reflekterer over det
pedagogiske arbeidet vårt. Dette gjør vi blant annet gjennom praksisfortellinger,
refleksjonsoppgaver, dialogspill, ved bruk av bilder o.l Gjennom dette får vi ny innsikt, og det er
med på å bedre kvaliteten i barnehagen vår. Veiledning blir også brukt i vurderingsarbeidet, både i
planlagt veiledning og i daglig veiledning i her og nå-situasjoner. Felles refleksjoner over det
pedagogiske arbeidet gir oss et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring.
Foreldre
Tilbakemelding fra foreldrene er viktig for oss. Den daglige kontakten, foreldresamtaler,
foreldremøter og brukerundersøkelser er metoder som vi bruker i vurderingsarbeidet.
Barna
Barnas erfaringer og synspunkter inngår i vurderingsarbeidet. Barna får ta del i evalueringen av
sin barnehagehverdag, blant annet gjennom samtaler. Gjennom samtalene får vi innsikt i deres
opplevelser og tanker, og vi kan hjelpe dem til å sette ord på det de opplever.
De eldste barna har også en barnesamtale med styrer, der de kan komme med synspunkter på
ulike områder som for eksempel vennskap, hva de liker eller ikke liker å gjøre i barnehagen,
hvordan de liker de ulike aktivitetene vi har, medvirkning m.m

Vi bruker ulike skjema og observasjonsmateriell som dokumentasjon og til vurdering av arbeidet
vårt.
Her er en oversikt det vi skal vurdere i barnehageåret 2021-2022, hvordan det skal gjøres, når og
hvem som skal være med på vurderingen. Se neste side
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Plan for ulike vurderinger vi vil gjennomføre i løpet av barnehageåret.
Hva skal vi vurdere
Språk, motorikk og
sosiale ferdigheter
Språk

Barnas psykososiale
barnehagemiljø

Barns trivsel

Barns medvirkning

Vennskap

Barn-voksen relasjoner

Lek

Sosial kompetanse

Årsplan

Ved hjelp av
Observasjonsskjema
«Alle med»
Observasjonsskjema
«Tras»
«Askeladden»
Observasjoner

Når
Kontinuerlig
Ved behov

Hvem
Primærkontakter og
pedagogisk leder
Pedagogisk leder

Kontinuerlig

Alle

Samtaler med barn
og foreldre
Barnesamtaler med
2016 barna
Observasjoner
Barnesamtaler med
2016 barna
Barnesamtaler
2016 barna
Refleksjon i
personalgruppa
Observasjoner
Barnesamtale med
2016 barna
Kartleggingsskjema
«Voksnes
holdninger»
Refleksjoner i
personalgruppa
Observasjoner av
barna
Refleksjon i
personalgruppa
Praksisfortellinger på
avdelingsmøter og
personalmøter
Foreldremøte og
personalmøter

Kontinuerlig
Høsten 2021

Pedagogisk leder og
styrer
Styrer

Kontinuerlig
Høsten 2021

Alle
Styrer

Høsten 2021

Styrer

Kontinuerlig

Alle

Kontinuerlig
Høsten 2021

Alle
Styrer

Januar 2022

Alle

Kontinuerlig

Alle

Kontinuerlig

Alle

Kontinuerlig

Alle

Kontinuerlig

Personalet

Vår 2022

Foreldre/Personalet

Se også planlegging, dokumentasjon og vurdering i Årsplan del 2.
Alle = alle i personalgruppa
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ÅRETS TEMA
Her er en oversikt over temaer vi skal ha dette barnehageåret. De ulike temaene kan ha ulik
varighet på avdelingene, og vil bli tilpasset barnas alder og modning. I tillegg kommer vi til å ha
ulike tema som barna er opptatt av.

August

September

Tilvenning

Oktober
Forut

Høst
Brannvern

Historien om
Indrani

November
Juleforberedelser
Pepperkakebaking
Juleverksted

Desember
Januar
Vinter

Juleforberedelser
Juleverksted
Lucia
Julesamling

Julebord
Nissefest

Februar
Samefolkets dag

Fastelavn

Mars
Karneval

April

Ski- og akedag

Påskefrokost

Påske
Vår

Mai
17. mai

Juni
Juli

Sommer
Sommerfest

Sommer
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BESKRIVELSE AV DE ULIKE TEMAENE
Tilvenning
Tilvenning til ny gruppe tar tid, både for de nye barna og
for de som har gått her en stund. Det er viktig at de nye
barna og foreldrene får god tid til å bli trygge i
barnehagen vår. De trenger tid til å bli kjent med oss, og
vi med dem. De trenger også tid til å bli kjent med
barnehagens rutiner.
De ”gamle” barna trenger også tid til tilvenning igjen
etter ferien. For noen er det vanskelig å komme tilbake
etter en lang ferie.
De må finne plassen sin i den nye barnegruppa, og de
må bli kjent med ”nye” ansatte.
Mål
Vi ønsker at barna skal:
▪ Bli trygge på de voksne og de andre barna.
▪ Bli kjent med barnehagens innhold og
dagsrytme
▪ Utvikle fellesskapsfølelse med ansvar for
hverandre og barnehagen.
Arbeidsmetoder
▪ Tett samarbeid med foreldrene
▪ Ha en fast dagsrytme for å skape en forutsigbar
hverdag.
▪ Lek i små og store grupper
▪ Bruke kjente sanger og fortellinger.

Høst
Høsten er en fin årstid med mange spennende ting som
skjer i naturen, med masse fine farger og lukter
Mål
Vi ønsker at barna skal:
▪ Få kunnskap og erfaring om hvilke forandringer
som skjer i naturen om høsten.
▪ Bli kjent med ulike frukt, bær og grønnsaker.
▪ Bruke sansene sine til å oppleve den
mangfoldighet som naturen om høsten har å by
på.
Arbeidsmetoder
▪ Være mye ute i barnehagen. Oppfordre barna til
å bruke sansene sine.
▪ Lage grønnsakslapskaus
▪ Turer i nærmiljøet.
▪ Se på og snakke om forandringer som skjer i
naturen.
▪ Benytte bøker og sanger.
▪ Finne naturmateriell som vi bruker i
formingsaktiviteter.

Brannvern

«Historien om Indrani»

Mål:
Vi ønsker at barna skal:
▪ Få kjennskap til brannvern, og litt om hva som
skal til for å forbygge brann.
▪ Bli kjent med barnehagens rutiner ved
brann/brannøvelse.
Arbeidsmetoder:
▪ Vi snakker om brannvern
▪ Bruker materiell fra Norsk brannvernforening
«Bjørnis»
Dette er et undervisningsopplegg for
barnehager, med ulike temaer rundt brannvern.
▪ Brannøvelser
▪ Besøk av brannbilen
Brannvern er en viktig del av HMS.

Dette er et opplegg fra Forut.
I år skal bli enda bedre kjent med Indrani fra India.
Gjennom Foruts barneaksjon ”møter” vi barn i andre
land. De viser fram likhet og ulikhet og vekker
nysgjerrighet og skaper toleranse overfor den
mangfoldige verden som omgir oss. Det handler om
demokrati, solidaritet, toleranse, livssyn, kulturforskjeller
og fordeling av verdens ressurser.
Mål
Målet er:
▪ Barna skal bli kjent med andre kulturer og
dagliglivet til barn i andre land
▪ Å skape nysgjerrighet og engasjement gjennom
«møte» med jevnaldrende, og gjennom det
bygge toleranse, omsorg og empati.
Arbeidsmetoder
▪ Bruke materiell fra Forut i samlinger og
aktiviteter.
Blant annet faktahefte, fortellerark cd, filmer,
plakater og spill.
▪ FORUTDAG, med salg av ting som barna har
laget, og salg av ting fra Forut, der inntektene
går til Forut sitt viktige arbeid for Indrani og
mange andre barn. Hvordan dette skal
markeres må vi se an når det nærmer seg
Med kunnskap og innsats kan vi alle bidra til å gjøre
verden til et bedre sted for flere ☺
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Juleforberedelser/Jul
Mål
▪

Vi ønsker at barna skal få kjennskap til julens
innhold/budskap, og lære om å ta vare på ulike
tradisjoner i forbindelse med jul og
juleforberedelser.
▪ Barna skal oppleve gleden ved å skape noe - på
sin egen måte.
▪ Vi ønsker å skape ro og hygge rundt både
forberedelser og feiring.
Arbeidsmetoder
▪ Felles adventssamlinger. Tenne lys og synge
ulike sanger.
▪ Adventssamlinger på avdelingen, her øver vi på
julesanger, snakker om jul og juleforberedelser.
▪ Lager julegaver, julepynt og baker
▪ Julesamling, en fra Eina menighet kommer for å
snakke om julebudskapet, for barn født 2016,
2017, 2018. Hvis det er noen som ikke ønsker
at barna skal delta i samlingen, så gi beskjed,
så lager vi et annet opplegg for de dette gjelder.
▪ Luciafering i barnehagen.
▪ Julebord og Nissefest
▪ Juleavslutning på Grendehuset (hvis mulig)

Samefolkets dag
Mål:
Vi ønsker at barna skal
▪ Bli kjent med at samene er Norges urbefolkning,
og få kjennskap til den samiske kulturen
Arbeidsmåter:
▪ Se bilder/ filmer
▪ Synge/lytte til samiske fortellinger, sanger og
joik
▪ Se på/lage samisk flagg
▪ Markere Samefolkets-dag

Vinter
Vinteren er lang på Eina, og derfor er dette et tema vi er
innom mange ganger både før og etter jul.
Mål
Vi ønsker at barna skal.
▪ Få kjennskap til forandringer som skjer i naturen
▪ Oppleve gleden ved å gjøre ulike aktiviteter som
hører vinteren til, og more seg sammen med
andre barn og voksne ute
Arbeidsmåter
▪ Se på forandringer som skjer i naturen
▪ Aktiviteter i snøen
▪ Turer i nærmiljø
▪ Akedag for barna som er født i 2018 og 2019
▪ Ski/akedag på Prestmarka, for barna født i 2016
og 2017
▪ Snakke, lese og synge om vinteren og hva som
skjer da
▪ Formingsaktiviteter

Karneval og fastelavn
Mål
Vi ønsker at barna skal:
▪ Bli kjent med karneval- og fastelavnskikken.
▪ Få oppleve gleden ved å forberede, ha fest og
kle seg ut.
Arbeidsmetoder
▪ Vi forbereder til karneval, lager pynt og pynter
barnehagen.
▪ På karnevalet kler vi oss ut, synger, danser og
har det moro sammen.
▪ Vi lager fastelavnsboller.
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Påske

Vår

Mål:
▪

Vi ønsker at barna skal bli kjent med ulike
påsketradisjoner og med påskebudskapet.
Arbeidsmåter:
▪ Påskebudskapet skal formidles på en enkel
måte.
▪ Vi har samtale om ulike påsketradisjoner.
▪ Vi synger påskesanger, ser i bøker
▪ Vi forbereder og inviterer til påskefrokost.
▪ Vi lager påskepynt og sår karsefrø.
▪ Påskesamling, en fra Eina menighet kommer for
å snakke om påskebudskapet, for barn født
2016, 2017, 2018. Hvis det er noen som ikke
ønsker at barna skal delta i samlingen, så gi
beskjed, så lager vi et annet opplegg for dem
dette gjelder.

Mål
Vi ønsker at barna skal:
▪ Bli kjent med hva som skjer i naturen om våren.
▪ Oppleve gleden ved å gjøre aktiviteter som
hører våren til.
▪ Oppleve gleden ved å se at det vi sår og planter
vokser.
Arbeidsmåter
▪ Vi leter etter vårtegn og ser på forandringer som
skjer i nærmiljøet vårt når våren kommer
▪ Så frø til blomster og grønnsaker
▪ Turer i nærmiljø
▪ Snakke, lese og synge om våren og hva som
skjer da.
▪ Formingsaktiviteter

17.mai

Sommer

Mål
Vi ønsker at barna skal:
▪ Få kunnskap om hvorfor vi feirer
17. mai
Arbeidsmåter
▪ Vi snakker om Norges bursdag, flagget og
nasjonalsangen vår.
▪ Synger ”Ja vi elsker” og andre 17. mai sanger
▪ Besøke Sundskogvegen med vårblomster og
synger før 17. mai.(Trollklubben)
▪ Formingsaktiviteter
▪ Barn og foreldre oppfordres til å delta i
barnetoget på 17. mai.

Mål
Vi ønsker at barna skal
▪ Bli kjent med hva som skjer i naturen om
sommeren
▪ Være mest mulig ute og bruke naturen til lek og
fantasi.
Arbeidsmåter
▪ Vi ser på forandringer som skjer i naturen om
sommeren
▪ Er mye ute og drar på turer i nærmiljøet
▪ Tur og avslutning for Trollklubben
▪ Sommertur til Stenberg på «Barnas kulturdag»
for 2016 og 2017 barna
▪ Sommerfest

Overgang til ny avdeling
Siden mange av barna skal bytte avdeling til høsten bruker vi mye tid på våren til tilvenning til ny avdeling.
Dette for at barna skal bli godt kjent på avdelingen de skal begynne på.
Mål
Vi ønsker at barna skal:
▪ Bli kjent med barn og voksne på den avdelingen de skal begynne til høsten.
▪ Bli kjent med rutiner og hverdagsaktiviteter på den nye avdelingen
Arbeidsmåter
▪ Er på besøk på den nye avdelingen
Er med i ulike hverdagsaktiviteter som lek, måltid, samlingsstund, grupper, turdag m.m
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DATOER FOR ULIKE TRADISJONER
OG ARRANGEMENTER
August
Vi bruker tiden til tilvenning

Oktober
Onsdag 27.10 - Forutdag

Desember
Uke 49 – Juleverksted
Onsdag 08.12 - Juleavslutning på
Grendehuset
Mandag 13.12 Luciafeiring
Julebord uke 50
Nissefest uke 50
Vi kommer til å ha felles adventssamling hver
mandag
Februar
Mandag 07.02- Markere samefolkets dag
Mandag 28.02 – Vi baker og koser oss med
fastelavnsboller
April
Onsdag 06.04 - påskefrokost
Uke 15 – barnehagen stengt mandag, tirsdag,
onsdag + helligdager
Juni
Fredag 03.06- Besteforeldrefest
Torsdag 16.06 Avslutning for Trollklubb
Tirsdag 22.06 Sommeravslutning

September
Grupper, turer, Trollklubb starter opp i uke 36
Onsdag 8. september – Planleggingsdag,
barnehagen stengt
Lykketroll og Skogtroll har en aktivitetsdag
hver i løpet av september. Settes opp på
planen i Mykid
Besøk av brannbilen uke 38
Brannøvelser uke 39
November
Tirsdag 09.11 – Planleggingsdag
Barnehagen stengt
Torsdag 11.11 Pysjfest
Uke 47 – Pepperkakebaking
Uke 48 – Juleverksted
Januar
Fredag 28. januar- Planleggingsdag,
barnehagen stengt

Mars
Fredag 11.03 – Karneval
Ski og akedag, dato ikke fastsatt
Mai
Mandag 16. mai – Markere grunnlovsdagen
Fredag 27.05 – planleggingsdag

Juli

Avslutningstur for Trollklubben, dato ikke
fastsatt
På grunn av covid-19, kan det bli endringer på noen av disse arrangementene. Følg med på
ukeplan på Mykid, hvor ulike aktiviteter vil bli lagt ut gjennom året.
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AKTIVITETER OG TRADISJONER I EINA BARNEHAGE
HVA
Trollklubb
Grupper

2016
X
X

HVEM SKAL VÆRE MED
2017
2018
2019
X

X

X

Faste turdager

X

X

X

X

Aktivitetsdag

X

X

X

X

Sundskogvegen
september
Forutdag
Pysjfest
Juleverksted

Felles adventssamling
Luciasamling i
barnehagen
Luciasamling på
Sundskogvegen
Julebord
Juleavslutning på
kvelden
Nissefest
Julesamling med en
fra
Eina menighet
Samefolkets dag
Akedag i barnehagen
Skidag i Prestmarka
Karneval
Påskesamling med en
fra Eina menighet
Sundskogvegen(April)
Påskefrokost
Sundskogvegen(mai)
Besteforeldrefest
Sommerfest på
kvelden

MERKNAD
2020
Barn født 2019
på Småtroll
etter jul
Bare barna på
Lykketroll og
Skogtroll
Bare barna på
Lykketroll og
Skogtroll

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Deler barna i
grupper, alle er
med 2 dager
hver.

X

X
X
X
X
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