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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 
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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 IHLE BARNEHAGE 
 

Litt om barnehagen vår:  
Ihle barnehage er en privat barnehage med 2 avdelinger som ligger på Ihle, i Bøverbru 
skolekrets. Barnehagen består av to avdelinger med plass til 26 enheter. (32 barn i 2021) 
Blå avdeling som er storbarnsavdelingen med barn fra 3-6 år og grønn avdeling som er for 
de minste på 1 og 2 år. 
Barnehagen er foreldreeid, organisert som et andelslag og drives i henhold til Lov om 
barnehager.  
Ihle barnehage har vært i drift siden 1995. 
I februar 2019 flyttet barnehagen inn i nyoppussede lokaler i den nyeste delen av nedlagte 
Ihle skole. 
Pris for barnehageplass bestemmes i statsbudsjettet og er pr 1.jan -2021 på 3230 kr i 
måneden. Det gis 30 % søskenmoderasjon på det barnet som begynte sist i barnehagen. 
Redusert foreldrebetaling kan søkes om gjennom kommunens barnehageportal.  
Matpenger kommer i tillegg.  
Foreldrene må kjøpe en andel pålydende 2000 kr når barnet begynner i barnehagen og 
selger den tilbake når barnet slutter. Se ellers våre vedtekter for nærmere informasjon.  
Foreldrene forplikter seg til inntil 15 timer dugnad per barnehageår, jfr vedtektene. 
Barnehagens vedtekter og retningslinjer finnes på hjemmesiden.  
http://www.vestre-toten.kommune.no/internett/ihlebh.nsf/ 

 

Som kommunikasjonskanal bruker vi Mykid. Månedsplaner, brev og annen info vil være 
synlig der. Våre planer er veiledende og tilpasset barnegruppenes behov, ønsker og 
forutsetninger.  
 

Vi ser fram til nok et år med godt samarbeid mellom hjem og barnehage, og håper dere 
alle vil trives hos oss. 
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Kompetanseheving og jobbing med utvikling av barnehagen som 
lærende organisasjon 
 

Jeg ønsker dere hjertelig velkommen til et nytt barnehageår i Ihle barnehage. Nå er jeg i 
gang med mitt andre år som styrer. Det har vært et spennende år med mange nye 
utfordringer, kanskje særlig i forhold til restriksjoner rundt korona, faste arrangementer 
som utgår, og begrensing i oppsatte aktiviteter, men nå har vi omsider kommet tilbake til 
normalen, og kan igjen treffes fysisk, noe som er etterlengtet. Likevel vil det også fremover 
være viktig å holde på noe av den gode praksisen vi har tilegnet oss i koronatider og ikke 
slippe helt opp ennå.  

Ihle barnehage har et personale som tilstreber barnas beste i alt vi gjør. Alle planer, all 
organisering er gjort til det beste for barna. Ihle barnehage har et personalet som er glad i 
barn og som er kompetente i sin jobb. Å jobbe i barnehage krever utdanning, og våre 
ansatte har mange års utdanning og barnehageerfaring. Det pedagogiske arbeidet er 
gjennomtenkt og tilrettelagt utfra barnets behov og interesser, og fra lokale og sentrale 
føringer. 

Rammeplanen sier at barnehagen skal være en lærende organisasjon, og at et kompetent 
personale er en forutsetning for et barnehagetilbud av god kvalitet. Som pedagogisk 
samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling for å være rustet til å møte 
nye krav og utfordringer. 

 Å være en lærende organisasjon betyr at alle ansatte er involverte og engasjerte i å skape 
og dele kunnskap om hvordan vi skal jobbe for å nå målene i Rammeplanen. Det betyr at 
alle ansatte skal lære, og at vi skal lære sammen, og i fellesskap utvikle vår praksis. 

For stadig å øke kompetansen blant personalet deltar vi som en del av 
barnehagetjenesten i Vestre Toten kommune med i et samarbeid med Høgskolen i 
Innlandet som handler om å videreutvikle barnehagen som lærende organisasjon og 
styrke barnehagelærernes profesjonelle fellesskap. Dette er et ledd i å jobbe videre med 
implementering av ny rammeplan. (2017) Vestre Toten og Innlandets satsning på 
kompetanseheving i barnehage- og skolesektoren fortsetter også dette barnehageåret. 
Denne gangen vil også PPT være med i satsningen. I år er det særlig barns psykososiale 
barnehagemiljø og tverrfaglig samarbeid som står i fokus.  

Det er styrer og pedagogene som deltar på denne kompetansehevingen (REKOMP –
regional kompetanseheving) og som har ansvaret for å lede arbeidet med 
kompetanseheving internt i barnehagen. I 2021/2022 handler Rekomp i hovedsak om 
kompetanseheving rundt den nye paragrafen i barnehageloven som omhandler barns 
psykososiale miljø, og dette vil også være gjeldende for 2021/2022. 

Vestre-Toten kommune gir oss også muligheten til å delta på andre kurs i kommunens 
regi, noe vi prøver å få til.  

Vi har tatt et stort kompetanseløft gjennom arbeidet med boka «vår» og kurs på tema 
barns motoriske utvikling, og vil fortsette denne videreutviklingen intern i barnehagen, 
gjennom jevnlig felles fokus, ansvarsfordeling og refleksjon.  

Hilsen Lena Karlsen 
Ihle, oktober 202
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Barnehagenes åpningstid: 06.45 -16.451 

 

 
 

 

                                                      
1 Personalet går vakter fra 07.00-16.30, så om noen har behov for barnehageplass et kvarter 

før eller etter, gi beskjed til barnehagen dagen før, så flyttes vakta. 

PS: viktig at beskjed gis dagen før så vi får endret vakt. 

 

Huskeliste: 

- Alle bruker innesko i barnehagen. Foreldrene ta på barnet dette når 
dere leverer. 
 

- Barn som blir hentet skal rydde litt etter seg før de går hjem, slik at de 
som er igjen til slutt ikke behøver å rydde mest. Vi ber om at foreldrene 
støtter opp om dette. 
 

- Vi ønsker at dere rydder og hjelper til med å holde orden på barnets 
plass i gangen. Sett sko på plass og legg klær i skiftekurven.  
 

- Hvis andre enn foreldrene skal hente barnet, SKAL barnehagen 
underrettes om dette. Beskjed kan legges inn på Mykid eller muntlig. 

- På turdager har barna med seg egen tursekk med mat og klær om ikke 
annet er spesifisert. 
 

ORGANISERING AV BARNEGRUPPA 

Fra åpning og fram til ca. 7.30 er avdelingene samlet på fellesrommet og en av 
avdelingene.  

Resten av dagen og fram til ca. kl. 16.00 er avdelingene delte. (unntak 
forekommer) Innholdet i dagene står beskrevet på Mykid 

Det er en pedagogisk leder på hver avdeling, og faste voksne fordelt på de 
forskjellige ukedagene, men barna vil hver dag bli møtt av et kjent ansikt når de 
kommer i barnehagen. Personalet skal brukes der behovet er størst men har 
utgangspunkt i en avdeling. Alle ansatte jobber 7,5 timer per dag, fordelte på 
turnus gjennom hele barnehagens åpningstid. I arbeidstiden avholdes det også 
møter, pauser og ubunden tid for pedagogene til for og etterarbeid. Vi har en fast 
turdag på hver avdeling, men går gjerne oftere på tur. Vi har matgrupper med 
barna ca 1 dag i uka og grøtservering 3 ganger i måneden. 
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BARNEHAGENS STYRINGSVERKTØY 
 

Lov om barnehager(barnehageloven) 

§ 1.Formål 

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. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk 
arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 
ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få 
utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal 
møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og 
motarbeide alle former for diskriminering.  
I fjor kom det også en tilleggsparagraf til barnehageloven som omhandler barns 
psykososiale miljø og det er vår jobb å forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt 
og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, 
leken og læringen til barna.(Lov om barnehager: §41 og42) 
 

Rammeplan for barnehager   

Målet med rammeplanen er å gi personalet i barnehagen en forpliktende ramme for 
planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.  Rammeplanen 
gir også informasjon til foreldre, eiere og tilsynsmyndighet.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ 

I rammeplanen er det angitt sju fagområder som barna skal ha erfaring med i løpet 
av sin tid i barnehagen.  

 

FN´s barnekonvensjon  

FN´s barnekonvensjon ble vedtatt i 1989. Ved alle handlinger som foretas av 
myndigheter og organisasjoner, skal barnets beste være grunnleggende hensyn.  

 

 
 
 
 

 
 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 
 

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 
barnehagens pedagogiske arbeid. Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget 
som er fastsatt i barnehageloven og FNs barnekonvensjon. 

Vi følger Vestre Toten sine verdier for barnehagene som vil være en rettesnor i det 
daglige arbeidet vårt. 

Barnehagen skal gi barna trygghet, og være et trygt sted å være for barna. Vi skal gi 
hvert barn omsorg og vi skal se det unike i hvert enkelt barn. Hvert barn skal bli sett 
og hørt hver dag. Trygghet skaper trivsel og er en viktig forutsetning for at barn kan 
utfolde seg i leken og samspillet med andre. Barnehagen skal være trygt og 
utfordrende slik at barna kan prøve og feile, og lære seg å mestre motgang.  

 

De minste barna trenger god tilrettelegging 
slik at de blir trygge i barnehagen og utvikler 

trygg tilknytning til de nære voksne. 
Personalet skal møte barnet med respekt, tillit og tiltro.  

Det er avgjørende med omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, og 
mellom barn og barn som grunnlag for trivsel, glede og mestring. (Rammeplanen) 

Det er alltid den voksne som har ansvaret for relasjonen. Personalet kartlegger 
relasjonene mellom barn og voksne systematisk to ganger i året. 

 
Alle foreldre skal møtes med den samme respekt, og vi ønsker å jobbe for å få den 
respekten tilbake fra foreldrene. Det er viktig å være ærlige og tolerante overfor 
andre meninger enn våre egne. Vi skal ha gjensidig respekt og anerkjennelse for 
hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Et godt foreldresamarbeid er 
svært viktig for å kunne ivareta barnets beste. Alle handlinger som berører barnet 
skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn og er et overordnet prinsipp jfr.
Grunnloven og Barnekonvensjonen. 
Barnehagen skal arbeide for at vi finner en balanse mellom respekt for foreldrenes 
prioriteringer og verdier, barnas rettigheter og barnehagens grunnleggende 
fellesverdier som vi er forpliktet å følge.

 

 

Alle barn skal oppleve å bli sett, 
hørt, forstått og respektert 



  

10 
 

Glede og humor mener vi er avgjørende for en god stemning sammen med barna, 
men også blant personalet. Det er viktig å tenke positivt, se det beste i andre og 
kunne le sammen og bruke humor i hverdagen. Dette vil smitte over på barna. Vi ler 
sammen med hverandre, men ikke av hverandre. Glede og humor er en viktig del av 
leken, og leken skal være i sentrum i barnehagen. Latter og glede gjør godt for 
miljøet både for de voksne og barna. 

 

                  

Trygge barn er glade barn 
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LEK, SOSIAL KOMPETANSE, VENNSKAP OG FELLESSKAP 

 
Rammeplanen sier at: «Leken skal ha en sentral plass i barnehagen» 
   
Leken har en egenverdi, og er en typisk 
væremåte for barn. Leken er en 
grunnleggende livs og læringsform som 
barn kan uttrykke seg gjennom. Å få 
delta i lek og få venner er grunnlaget for 
barns trivsel og meningsskaping i 
barnehagen.                  

 

 

 

 
Personalet skal være bevisst på, og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek. De 
skal ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken (Rammeplanen). Det 
vi presenterer av tilrettelagt opplegg ønsker vi skal gi næring til leken og at barna tar 
med seg erfaringer, opplevelser og ny kunnskap inn i leken.      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vennskap og trivsel 
hører sammen 

 



  

12 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Vi legger stor vekt på at barna skal få rikelig tid til å leke og mener det er viktig å 
skjerme barns lek, legge til rette for rollelek og la leken få mulighet til å blomstre.  
Vi vil vurdere annet planlagt opplegg opp mot behovet for barns frie lek, og dermed 
kunne legge andre ting til side hvis vi ser at barna har lek som bør tas vare på. 
Gjennom leken lærer barn språk, de utvikler fantasi og kreativitet, de øver seg på 
konflikthåndtering og problemløsning og ikke minst så dannes grunnlaget for 
vennskap i lek.  
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Sosial kompetanse er en forutsetning for å kunne fungere godt sammen med andre. 
Barnehagen ser det som sin viktigste oppgave å bidra til en positiv utvikling av 
barnas sosiale kompetanse. Det vil si evnen til å gå inn i lek og samspill med andre 
barn og voksne på en positiv måte. Det handler om å utvikle egen identitet og 
kompetanse som er helt nødvendig når man lever sammen med andre mennesker.  

Lek handler også om å oppfatte at man er en del av et felleskap, der det å gi og ta, å 
dele og kreve lever i god harmoni. Alle barn skal kunne erfare å være betydningsfulle 
for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne. Med voksne som ser 
barna, og er tilstede med hele seg, skapes trygghet og tillit. Dette legger grunnlaget 
for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap 

 

Gjennom våre hverdagsaktiviteter skal personalet handle omsorgsfullt overfor alle 
barn i barnehagen. Omsorg handler både om relasjonen mellom barn og voksne, og 
om barnas omsorg for hverandre. Omsorg kan også handle om å hjelpe barn til å 
strekke seg og oppnå mestring. Dette kan man få til ved at de voksne er bevisste 
barnets potensial, og «pusher» barnet når det trengs. Det er viktig å la barna få og gi 
hverandre omsorg, og ta imot omsorg fra andre. Tillit og trygghet er grunnleggende 
forutsetninger. Dette er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og styrker 
barnas forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre rundt seg. 

 

  

Sosial kompetanse er å 
kunne se andres behov 

Å gi omsorg, og ta imot omsorg 
fra andre er en del av den sosiale 
kompetansen barna tilegner seg i 
lek og samspill med andre 
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BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING 
 

Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som  er viktige 
for fellesskapet (Rammeplanen). Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg 
prøvende og nysgjerrig til omverdenen, fremme samhold og solidaritet.   

             

 

 

 

 

Danning handler om å sette barna istand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere, 
stille spørsmål og yte motstand. Barnehagen skal støtte barna i denne utviklingen.  

For å kunne fremme danning vil det være viktig at personalet er tilstedeværende og 
lyttende. De må vise interesse for hva barna sier, og være gode samtalepartnere. De 
skal vise barna at vi verdsetter engasjement, ulike meninger og perspektiver, og 
utfordre barnas selvstendige tenkning. 

Danning er å forholde seg til omverdenen og legge grunnlag for 
deltakelse i et demokratisk felleskap gjennom samarbeid.  

Det sosiale 

Det skapende 

Det fantasifulle 

Det omsorgsfulle 

Det tenkende 

Det lekende 

Det undrende 

Det selvstendige 
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LIVSMESTRING OG HELSE 
 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der 
barna kan erfare samspill, fellesskap og vennskap. (Rammeplanen) 

Barnehagen skal ha nulltoleranse for krenkelser som utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. (Lov om barnehager §41) 

 

For å fremme barnas fysiske og psykiske helse skal barnehagen: 

 Forebygge krenkelser og mobbing 

 Gi barna støtte i å mestre motgang 

 Hjelpe barnet med å bli kjent med egne og andres følelser 

 Gi barna daglig fysisk aktivitet 

 Legge til rette for ro, hvile og avslapning 

 Personalet skal være bevisst og kjenne til at barn kan være utsatt for 
omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og kjenne til opplysningsplikten til 
barnevernet, jfr. barnehageloven § 2. 

 Ved mistanke eller kjennskap til at barn ikke har et godt barnehagemiljø, skal 
barnehagen straks undersøke saken.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

16 
 

BARNS MEDVIRKNING 
 

Barnehageloven §3 sier at: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 
planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal 
tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

 

Å arbeide med barns medvirkning handler ikke bare om å finne bestemte metoder, 
men om hvordan vi voksne tenker om, og ser på barn. Medvirkning handler om å bli 
spurt, lyttet til, og akseptert som kompetente individ. Noen barn er stillere enn andre, 
disse barna skal de voksne være ekstra lydhøre rundt. Personalet vil endre og 
justere på planlagte opplegg eller aktiviteter på bakgrunn av barnas ønsker eller 
innspill. Barnehagen skal sikre at barna får ta del i å medvirke i fellesskapet. Alle skal 
oppleve å høre til. Det er viktig å være bevisst betydningen av fellesskapet kontra 
individuelle behov. Medvirkning handler også om fellesskapet sine interesser, ikke 
kun individuelle behov. Betydningen av å høre til i et fellesskap er en avgjørende og 
grunnleggende rettighet for barn. 

Medvirkning handler også om å ikke alltid måtte velge, men bare være til. Det kan 
bety at man ikke alltid ønsker å ta aktive valg, mene noe, eller ta stilling til ting. Bare 
være tilstede i lek, og la andre velge, kan også være godt. Medvirkning betyr at 
barnet også kan velge dette noen ganger, og at de voksne skal anerkjenne barnets 
ønsker. 

Barn skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. (Rammeplanen, 2017) Det 
er alltid de voksne som skal ivareta dette og ikke gi barn for stort ansvar.  

 

 

Vi i Ihle barnehage vil arbeide med dette slik:    

 Åpne for at barna får uttrykke seg både verbalt og non-verbalt og ha innflytelse 
på egen hverdag. 

 Ta hensyn til barns vennskap ved deling av gruppa. 

 De voksne skal være observante og spørre barna i naturlige situasjoner om 
temaer knyttet til trivsel, trygghet osv. 

 De voksne skal LYTTE til hva barna sier, og ta dette med tilbake til 
personalgruppa. 

 Jobbe mot at barn tør å ta selvstendige valg. 

 Barnesamtaler med de eldste barna.  

 De minste barna skal få følge sin egen rytme med soving når de begynner i 
barnehagen. Vi skal tilpasse måltidene til deres behov for søvn, og vi skal 
være lydhøre i forhold til barnas behov når det gjelder annet opplegg i 
barnehagen. 
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GJENNOMGÅENDE TEMA  2021-2023 
 

 

 

 

Gjennomgående tema for 2021-2023 vil fremdeles være natur og bevegelse. Med 
ekstra trykk på bevegelse. Vi vet at sanseapparatet vårt, reflekser, bevegelse og 
grovmotorikk er viktig for all senere læring, både finmotorisk, som blyantgrep og 
presisjon, og for de skolefaglige prestasjoner. Turer i skog og mark, trening i 
gymsalen og allsidig lek i barnehagens ute- og innerom ivaretar barnets utvikling på 
alle områder. Den voksnes bevissthet rundt motorikk, bevegelse og sansing håper vi 
skaper en kvalitet i arbeidet vårt og at dette vil komme synlig fram.  

I 2020 startet vi arbeidet med boka «Alt jeg kan» av Helle og Fløgstad som handlet 
om refleksene, sansene og bevegelsenes betydning for hjernens utvikling. Svært 
spennende bok som inspirerer oss til å lære mer om tema, og å innføre denne 
læringen i barnehagens pedagogiske planer.  
Vi benytter et årshjul lånt fra boka «Alt jeg kan» for å ivareta alle områder i barnets 
motoriske utvikling som barnehageansatte bør ha fokus på. 
Hver måned vil et tema være i sentrum og det vi gjør i hverdagen vil være preget av 
dette temaet enten i gymsal-leken, turdagen eller i lek på avdeling.   

                                                                       

Vi har i år fått sponset midler fra Totenbanken til å utvikle uteområdet vårt og vil gå til 
anskaffelse av lekeapparater som styrker balanse, vestibulærsans og 
kroppsbevissthet. Håper å få dette på plass i løpet av dette barnehageåret.  

Rammeplanen sier at: «Barnehagen skal være en 
arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas 
bevegelsesgleder og motoriske utvikling»  
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Mål: 

 Ta i bruk nærmiljøet rundt oss 

 Oppleve glede ved å være i bevegelse 

 Alle skal oppleve glede og få positive erfaringer ved å ferdes ute i naturen 

 Lære å ta vare på naturen 

 At barna utvikler kroppsbevissthet og selvstendighet. 

 Legge til rette for varierte aktiviteter som styrker alle sider ved den motoriske 
utviklingen.  

 

Ihle barnehage skal arbeide med dette slik:                            

 Ukentlige turer 

 Prøve ut nye turområder                                                       

 Lage mat utendørs 

 Få prøve å sove ute i hengekøyer 

 Være mye ute uansett vær/årstid 

 Gå på ski på vinteren 

 Fokus på miljøet, ta vare på naturen 

 Lære om dyr og naturen de hører til i. 

 Jobbe med miljøvern med barna 

 Motorisk utfoldelse ved bruk av gymsal og hinderløype. 

  Fokusere på de grunnleggende motoriske bevegelsene som grunnlag for all 
videre utvikling. 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-r7SSn9fiAhVLyKYKHR2rAwQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.naturbarn.com/&psig=AOvVaw0veN78JhDf5YjGTIzxP-fi&ust=1559992513670656
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Det vil være ulikt hvordan avdelingene jobber med temaet.  

Grønn avdeling (0-3) vil tilpasse turer, 
utetid og aktivitet i tråd med behovet 
for trygghet, faste og forutsigbare 
rutiner. De minste barna vil (tilpasset 
årstid) få prøve å sove ute i 
hengekøyer, være i gymsal og på turer 
i skogen. For de minste er vegen 
målet, og det er viktig å ta seg tid til å 
observere og utforske det vi møter på 
vår veg. Gruppa vil kunne deles, slik at 
2 åringene har noe opplegg alene, 
eventuelt sammen med de minste på 
blå avdeling. 

Vi skal ha fokus på sanser som er mye 
mer enn å se og høre, men hele 
grunnlaget for videre læring. Vi vil 
utforske forskjellige materialer, og 
sanse disse. Smake, lukte, føle 
forskjellene og likhetene. Vannlek, 
musikk og dans er viktig for å stimulere 
ytre sanser og få kroppsbevissthet og 
trene den taktile sansen. 

 

 

 

Skogen innbyr naturlig til allsidig 
aktivitet som trener sanser og muskler 
og som innbyr til variert lek og aktivitet 

og Blå avdeling (3-6) vil i stor grad 
benytte uteområder rundt barnehagen. 
Utforske underlag, klatre i trær, gå på 
ujevt terreng er bare noe av det vi kan 
oppleve. I Gymsalen legger vi til rette 
for aktiviteter som stimulerer kroppen 

sensomotorisk og som trener opp 
samarbeidsevnen, lagfølelsen og 

utholdenheten. Dette kan være aktivitet 
som balansering, rulling, klatring, 
trening av rom-sans og øye-hånd 

koordinasjon gjennom blant annet ball-
lek, hinderløype og sangleker eller til 

egenvalgte aktiviteter.  
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     SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE 

 

Rammeplanen sier: «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» I barnehagen er vi avhengig av et godt samarbeid med 
foreldrene. Personalet skal på best mulig måte ta seg av det kjæreste foreldrene har, 
og det kan best gjøres hvis vi har en god dialog med hjemmet som bygger på 
gjensidig åpenhet, tillit og respekt. 

Levering og henting har mye å si for barnets trygghet. Kommunikasjonen mellom 
foreldre og ansatte er et gjensidig ansvar og viktig for barnets trivsel i barnehagen. 
Når vi tar imot barnet om morgenen er det viktig at vi får de nødvendige 
opplysningene vi trenger for å gi barnet en god dag i barnehagen. På samme måte 
skal personalet gi tilbakemeldinger til foreldrene om barnehagedagen. 

Hver avdeling har sine planer for uka og for måneden. Disse finner dere på MYKID. 
Det kan være at disse planene ikke blir gjennomførte, særlig ved sykdom/fravær hos 
personalet. Vi er avhengig av nok bemanning for å gjennomført slik planen sier. Er 
det sykdom, vil personalet ta en avgjørelse samme morgen om hvordan dagen skal 
gjennomføres slik at det blir best mulig og samtidig forsvarlig. Vi henstiller derfor 
foreldrene til å ikke alltid love barna for mye, da planen er veiledende. Dagen i 
barnehagen er fin også om den ikke blir slik vi hadde planlagt. 

All informasjon gis gjennom nyhetsbrev på MYKID eller som personlig informasjon på 
sms/epost via MYKID, kalender og årsplan eller i form av brev som henges på 
barnets plass i gangen. Daglig informasjon om dagens innhold gjennom «Dagen i 
dag» på MYKID. 

Det avholdes to foreldremøter, høst og vår. På begge møtene er det foreldreråd, der 
foreldrene alene kan ta opp ulike ting. Samarbeidsutvalget består av to foreldre og to 
ansatte og kan kontaktes hvis foreldre vil ta opp saker. Info om medlemmer står på s 
6. Styret innkaller til årsmøte i løpet av mars måned. Alle foreldre kan velges inn i 
styret.                               

Brukerundersøkelser sendes ut hvert andre år, felles for hele kommunen.    

Tidslinje for foreldresamtaler er utarbeidet og finnes i barnehagen.  I henhold til felles 
rutine for barnehagene i Vestre Toten kommune vil vi også ta opp temaer knyttet til 
rus, vold og psykisk helse som er av betydning for barnet. Det er pedagogisk leder 
som har samtalene.                                                                                                                                                                            
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DOKUMENTASJON 
 

Planlegging, pedagogisk dokumentasjon og vurdering 

Personalet planlegger aktiviteter og opplegg med utgangspunkt i hva rammeplanen, 
årsplan og progresjonsplan beskriver, men også med utgangspunkt i barnas 
interesser, barnegruppa sine behov og barns vennskap. Planleggingen skjer på ulike 
nivåer, noe av pedagogiske ledere, alene eller sammen med styrer, noe gruppevis og 
enkelte ting planlegger hele personalgruppa sammen. Temaer, enkelte opplegg og 
noen arrangementer planlegges utfra en didaktisk planleggingsmodell, der vi lager 
planer utfra hva målet og intensjonen er - og hva vi vil oppnå og la ungene 
møte/oppleve.  

Pedagogisk dokumentasjon er noe mere enn å vise fram det vi har gjort, men brukes 
til refleksjon over egen praksis, diskusjoner for videre arbeid, synliggjøring av hvilke 
vurderinger vi tar og om vi jobber i henhold til de målene vi har for arbeidet. Vi bruker 
praksisfortellinger i personalgruppa som utgangspunkt for refleksjon og diskusjoner, 
med et mål om å endre eller forbedre praksis.  

Gjennom dagen i dag, kalender, bilder og tekst på MyKid synliggjør vi hva 
barnehagedagen er fylt med, og hvorfor vi gjør det vi gjør.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering er viktig for å vite om det vi gjør i barnehagen ble slik vi hadde tenkt og 
planlagt. Ofte blir det ikke slik vi hadde tenkt på forhånd, og da er det viktig å sette 
ord på dette. Vi lærer mye av det som ikke gikk som planlagt også. Personalet 
evaluerer jevnlig elementer fra årsplanen, samt at gruppene evaluerer sine 
opplegg/arrangementer. Dette gjør vi for å sikre at vi jobber etter den planen vi har 
laget, og at dette er i samsvar med styringsdokumentene. Det kan også være at vi 
velger å endre eller justere opplegget. De ulike evalueringene danner alltid 
utgangspunkt for neste års årsplan. Personalet jobber også med Analysemodellen 
for barnehage, som er laget med utgangspunkt i skolens LP modell. Ved å bruke 
denne på ulike problemstillinger personalet opplever i hverdagen, setter vi søkelyset 
på, og ressursene inn mot de tingene som vi kan gjøre noe med, og fokuset vekk fra 
de tingene som vi ikke kan jobbe med. Denne modellen er med på å evaluere vår 
praksis kontinuerlig gjennom året. 
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SIKRING AV BARNS UTVIKLING 
Barnehagen jobber mye i forhold til barns språk og begrepsutvikling.  
For å kvalitetssikre dette har vi ulike arbeidsmetoder og verktøy. 
 
«ALLE MED» er et observasjonsmateriell vi bruker for å observere ulike deler av barnas 
utvikling gjennom hele barnehagetiden. Disse observasjonene danner en del av grunnlaget for 
foreldresamtalene. 

«TRAS» er en kartlegging for å observere og kartlegge barnets utvikling innenfor flere områder 
knyttet til språk, forståelse, kommunikasjon og oppmerksomhet. Vi bruker TRAS på de barna 
som har behov for dette, og foreldrene kontaktes før vi bruker dette.  

«SPRÅKSPRELL» er et sett med språkleker for barn i alderen 4-6 år. Opplegget er med på å 
oppøve barns språklige bevissthet og er med på å forberede barnet før skolestart og lese og 
skrive innlæring. Opplegget har 4 områder: Oppmerksomhet for lyd, rim & regler, stavelser, 
forlydsanalyse. 

«TALLSPRELL» er et metodisk program som stimulerer og synliggjør det matematiske språket. 
Det jobbes innenfor 5 områder: rom & posisjon, former, antall &telling, mønster og likheter, mål 
og vekt. 

KVALITETSARBEID I IHLE BARNEHAGE 
I henhold til krav om at barnehagen skal etablere systemer og redskaper for å sikre 
kvalitetsarbeidet, har vi utviklet ulike dokumenter/rutinebeskrivelser.  

KVALITETSDOKUMENTER: 

 Medisinering av barn i barnehagen – https://www.vestre-

toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-sfo/barnehager/generelle-
dokumenter/medisinering/skjema_medisinering_behovsmedisin2016.pdf 

  
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-
sfo/barnehager/generelle-dokumenter/medisinering/skjema_medisinering_fastmedisin2016.pdf 

 Opptak av barn 

 Oppstart av nye barn 

 Risikoanalyse utelekeplass 

 Risikoanalyse før tur 

 Rutiner ved bleieskift/håndtering av diare/oppkast 

 Internkontroll kjøkken 

 Oppfølgingssamtale 

 Rutiner ved samlivsbrudd hos foreldre (felles i kommunen) 

 Foreldresamtaler (felles i kommunen) 

 Risikovurdering -smitte av covid 19 i barnehagen, med tilhørende rutinebeskrivelser og 
prosedyrer 

 

VI HAR UTARBEIDET FØLGENDE BEREDSKAPSPLANER/HANDLINGSPLANER: 

 Sykdom/dødsfall 

 Barn som hentes av rusede foreldre (felles i kommunen) 

 Barn som blir borte på tur (felles) 

 Gisseltaking i barnehagen (felles) 

 Foreldre som ikke bor sammen (felles) 

 Rutiner ved stenging av barnehagen 

 Rutiner for felles varsling til alle foreldrene 

 Handlingsplan mot mobbing –ligger på hjemmesiden 
 

 

                                                             Noe om smittevern ifht covid-19?? 

 

 

 

 

 

https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-sfo/barnehager/generelle-dokumenter/medisinering/skjema_medisinering_behovsmedisin2016.pdf
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-sfo/barnehager/generelle-dokumenter/medisinering/skjema_medisinering_behovsmedisin2016.pdf
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-sfo/barnehager/generelle-dokumenter/medisinering/skjema_medisinering_behovsmedisin2016.pdf
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-sfo/barnehager/generelle-dokumenter/medisinering/skjema_medisinering_fastmedisin2016.pdf
https://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/barnehage-skole-og-sfo/barnehager/generelle-dokumenter/medisinering/skjema_medisinering_fastmedisin2016.pdf
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FAGOMRÅDENE VÅRE 

 

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i 
barnehagealder og som skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og 
helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene 
skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.  
Barnehagen verdigrunnlag og formål skal gi retning for, og prege arbeid med 

fagområdene og barns rett til medvirkning skal ivaretas. (Rammeplanen s 47 )          

 

BARNS 
MEDVIRKNING 

OG LEK 

Natur, Miljø og 
teknologi

Etikk, religion 
og filosofi

Antall, rom og 
form

Kunst, kultur 
og kreativitet

Etikk, religion 
og filosofi

Språk, tekst  og 
kommunikasjo

n

Kropp, 
bevegelse mat 

og helse

Barns medvirkning og leken er 
alltid i sentrum for det vi gjør. 
Dette illustreres i figur til venstre. 

Barns medvirkning er avgjørende 
for hvordan vi lager planene våre. 
De voksne skal være lydhøre for 
barns innspill, interesser, signaler 
og uttrykk utfra barnas alder. 
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Kommunikasjon, språk og tekst 

Barnehagen skal bidra til at barna får 
utforske og utvikle sin språkforståelse, 
språkkompetanse og et mangfold av 
kommunikasjonsformer. Barna skal møte 
rim, regler, sanger, litteratur. Personalet 
jobber med faste lesegrupper. Vi har 
fokus på tilgang på variert litteratur, 
bevissthet om ulike leseaktiviteter og mål 
om å skape leseglede hos alle barna.  
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Natur, miljø og teknologi 

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

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

erfaringer i naturen kan fremme forståelsen for 
naturens egenart og barnas vilje til å verne om 
naturressursene. Barnehagen skal bidra til at 
barna får kjennskap til naturen og hvordan de 

kan ta vare på naturen. 
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Kropp, bevegelse, mat og helse 

 

Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna seg 
selv og verden og kjenne. Barn er kroppslige 
aktive og de uttrykker seg mye gjennom 
kroppen. Vi får kunnskap og tilrettelegger for 
gode vaner og sunt kosthold. Vi følger 
retningslinjer for kosthold i barnehager. 
Barnas bursdager feires uten søt mat og 
drikke med valgfrie aktiviteter, krone og sang. 
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Kunst, kultur og kreativitet 

 I barnehagen skal barna få estetiske 
erfaringer med kunst og kultur i ulike 
former og organisert på måter som gir 
barna anledning til utforskning, 
fordypning og progresjon. Barna skal 
støttes i å være aktive og skape egne 
kunstneriske og kulturelle uttrykk. 
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Antall, rom og form 

Barnehagen skal synliggjøre 
sammenhenger og legge til rette 
for at barna kan utforske og 
oppdage matematikk i teknologi, 
natur, kunst og kultur og ved å 
selv være kreative og skapende 

gjennom lek, eksperimentering og 

hverdagsaktiviteter.  
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Nærmiljø og samfunn 

Gjennom utforskning, opplevelser og 
erfaringer skal barnehagen bidra til å 
gjøre barna kjent med eget nærmiljø, 
samfunnet og verden. 

Kulturelt mangfold, ulike levesett og ulike 
familieformer er en del av fagområdet. 

Gjennom lek og aktiviteter skal barna få 
erfaring med å lytte, forhandle og 
diskutere og få begynnende kjennskap til 
menneskerettighetene. 
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FORUT 
Gjennom deltakelse i FORUT Barneaksjonen viser barna: 

 Engasjement for andre kulturer 

 De får kunnskap om livet til barn i andre land, og forståelse for grunnleggende 
behov som vennskap, lek, familie, trygghet 

 Barna lærer empati og toleranse for andres levesett. 

 Glede ved å hjelpe barn som ikke har samme levekår og muligheter som dem 
selv. 

 

Etikk, religion og filosofi 

Barnehagen skal la barna få kjennskap til 
fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i 
ulike religioner og livssyn. Barnehagen skal 
skape interesse for samfunnets mangfold og 
forståelse for andre menneskers liv og 
levesett. Vi skal samtale, undre oss sammen 
over essensielle, etiske og filosofiske 
spørsmål, lytte og reflektere. På denne 
måten er barnehagen med å legge grunnlag 
for kritisk tenkning og dømmekraft. 

Gjennom deltakelse 
i Forut lærer barna 
om andre levesett 
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Tradisjoner i Ihle barnehage 
Grillfest i barnehagen  August Bli kjent. Alle inviteres etter barnehagens 

åpningstid, også nye familier som starter 
utover høsten. Alle tar med egen mat, bhg 
ordner kaffe m.m. Foreldrerepresentantene 
ansvarlige.(ikke i ansattes regi) 

FORUT kafe Slutten av 
oktober 

Markerer avslutning på barnehagens FORUT 
opplegg. Salg av mat og barnas produkter, 
inntektene går til FORUT sin barneaksjon. 

Lucia feiring 13. desember, 
eller nærmeste 
dato 

Foreldre inviteres til å se på Lucia opptog på 
ettermiddagen. De med fridag kan delta med 
foreldrene. 

Nissefest Desember For barna i barnehagen på dagtid. Vi kler oss 
i rødt og spiser nissegrøt. Kanskje nissen 
kommer? 

Julebord Desember For barna som er i barnehagen. Vi dekker 
langbord og har en god julelunsj sammen. 

Karneval Februar Alle barn inviteres. De som har fridag kan 
komme i avtalt tidspunkt. Barn og voksne kler 
seg ut, det er leker og aktiviteter på 
formiddagen 

Påskefrokost Uka før 
påskeferie 

Foreldre inviteres til frokost kl 8.30 sammen 
med barna som har barnehagedag. 
Påmelding. 

17. mai -feiring  De som ønsker deltar i barnetoget fra 
Bøverbru skole under barnehagens fane 
sammen med foreldrene. Foreldrene til barna 
f.2015 har ansvar for å hente fane i bhg på 
forhånd, samt bære fanen i toget. 
 
Barnehagen markerer 17 mai feiring i 
barnehagen i forkant av. 17 mai. Vi leker 
leker og har pølsefest 

Besteforeldrefest Mai/juni Barna inviterer besteforeldrene til fest på 
formiddagen. Avdelingene har hvert sitt 
arrangement. Påmelding. De som ikke har 
dag blir inviterte i dette tidspunktet. 

Barnas Kulturdag på Stenberg Begynnelsen av 
juni 

Felles arrangement i regi alle barnehager i 
kommunen. Vi drar med de to eldste kullene. 
De som har fridag kan delta sammen med 
foreldrene. 

Tur til Hunderfossen Juni Alle barn på Blå avdeling er med. Vi leier 
turbuss i samarbeid med Bøverbru bhg. Vi er 
avhengig av noen foreldre som kan være 
med denne dagen. 

Sommerfest Medio juni Hele Bamseklubbens familie inviteres til 
sommerfest. Underholdning av barna, 
markering for de som slutter og salg av mat 
og kaker.  
Ønsker SU sommerfest for alle, blir dette i SU 
sin regi. 

Bursdagsfeiringer På dato (eller 
nærmeste som 
passer) for 
barnets bursdag 

Barna får krone og sang, samt velge mellom 
ulike aktiviteter. Vi feirer bursdagene uten søt 
mat og drikke, i henhold til retningslinjer for 
kosthold i barnehager. 
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Handlingsplan mot mobbing 
 
Ihle barnehage utarbeidet i 2019 en handlingsplan mot mobbing 
 
Bakgrunn for en slik plan:                                    
 
Barnehagen skal motarbeide alle former for diskriminering, og i barnehagen skal alle 
barn få oppleve seg som verdifulle, få venner og bidra til et sosialt fellesskap 
(Rammeplanen) 
 
Alle barn har rett til, og krav på at de blir ivaretatt av de voksne i barnehagen og får 
være en del av et miljø som tar vare på alle. Dette gjelder begge parter i saker som 
omhandler mobbing, utestengelser og krenkelser. 
 
Handlingsplanen beskriver mobbing som handlinger fra voksne og/eller barn som 
krenker barnets opplevelse av å høre til, og til å være en betydningsfull person for 
fellesskapet. 
 
Handlingsplanen gir tydelige føringer på forventinger til både barnehagen og 
foreldrene, og beskriver rutiner for forebygging av mobbing, tiltaksplan med tiltak og 
ansvar. 
Den er tydelig på ansvar, samt har rutiner for evaluering og eventuelle tiltak. 

 
Handlingsplanen ligger på barnehagen sin hjemmeside: https://www.vestre-

toten.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager-i-vestre-toten/ihle-barnehage/  

https://www.vestre-toten.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager-i-vestre-toten/ihle-barnehage/
https://www.vestre-toten.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager-i-vestre-toten/ihle-barnehage/

