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Forord 
Velkommen til nytt barnehageår. Nå håper vi på bare grønne tider. 

Vi vil fortsette mye av det gode arbeidet som har vært gjort og endre på noen ting for å være i utvikling . 

Vi blir nå Kanvas barnehage og det betyr at vi får en profesjonell organisasjon som kan bistå oss i å bli en 

enda bedre barnehage. Virksomhetsovertakelsen skjer i løpet av høsten 21 

 

Vi har fortsatt Aktivt uteliv, lek og relasjoner som våre viktigste fokusområder. Etter dette siste året har 

barna vært mer ute enn noen gang og vi ser mye positivt med det. De blir gode lekere og i god fysisk 

form. Vi ønsker å finne en god balanse mellom inne- og uteliv.  

 

Rustadporten Barnehage drives etter Lov og Rammeplan for barnehager. Årsplanen gir informasjon om 

nasjonale føringer og våre tiltak for å nå dem. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet, og skal 

dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. 

Planen viser hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold til 

pedagogisk praksis. 

Målet med barnehagen som en pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med 

barnehageloven og Rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og 

det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen (Rammeplan for 

barnehager 2017) 

 

Barnehagens årsplan ligger i sin helhet på Mykid og på vår hjemmeside. 

 

Barnehagens samarbeidsutvalg fastsetter årsplanen.  

 

 

Ås, august 2021 

  

 

Anniken Poulsson Beer 

Daglig leder – fram til 1.11 når Pernille Larsen kommer tilbake fra permisjon.  
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Mål – overordnet 

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. 

 

Felles del 
 

Visjonen vår «Lekende læring gjennom gylne øyeblikk» er vår ledestjerne og skal være i fokus i alt vi 

gjør hver dag. 

For oss betyr «lekende læring gjennom gylne øyeblikk» blant annet at de ansatte skal ha nære relasjoner 

med hvert enkelt barn. Dette gir utgangpunkt for eksempel i lekesituasjoner som vil fremme læring.  De 

ansatte skal tilrettelegge for god lek, og være tilstedeværende og støttende i leken.  

Det er av stor betydning at vi verner om de gylne øyeblikkene som kan oppstå i hverdagen. Et magisk 

øyeblikk som oppstår i leken, eller barnas undring over livets små filosoferinger. Barna skal få tid til å 

utforske og stimulere nysgjerrigheten sin, og de ansatte skal tilrettelegge for og gi næring til leken så den 

kan videreutvikles. 
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Relasjoner 

Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, og mellom 

barn, som grunnlag for trivsel, glede og mestring (Rammeplan s 19). 

Barnehagen skal legge til rette for samarbeid og god dialog med foreldrene (Rammeplan s 29). 

 

 

Gode relasjoner er avgjørende for barnas trivsel og dermed utvikling og læring i barnehagen.  

Kvaliteten på samspillet i barnehagen er avgjørende for det enkelte barns utvikling. Det er de voksnes 

ansvar å etablere gode, trygge relasjoner med barna, samt å bidra til et godt klima i barnegruppen. Vi 

skaper gode relasjoner gjennom å dele barna i grupper, ha aktiviteter og lekemateriell som inspirerer til 

samlek og støtte kommunikasjonen.   

Gode relasjoner fremmer et positivt selvbilde, trivsel og læring. Relasjonene i barnehagen vil ha stor 

betydning også for relasjonskvaliteten i skolen. 

 

Hvis vi spør barna om hva som er det viktigste i barnehagen, så svarer de at det er å ha noen å leke med. 

Det å få være med i leken og ha venner er det aller viktigste!  

Barnehagen utgjør en spesiell arena for barn, siden dette er et sted hvor de selv velger sine 

vennerelasjoner. Det å selv kunne velge venner blant jevnaldrende er et viktig kjennetegn ved vennskap.  

Barn trenger kloke og kunnskapsrike voksne som kan støtte dem i å bygge og bevare vennerelasjoner.  

 

Barns vennskap gir mulighet for samspill med andre på samme nivå. Her får barna anledning til å leke, 

forhandle, fantasere, kommunisere og utforske, prøve ut og praktisere språklige, motoriske, kognitive og 

sosiale ferdigheter med jevnbyrdige (Dunn, 2004). Forskning viser at selv de yngste barna i barnehagen 

inngår i vennerelasjoner med hverandre (Greve, 2014; Størksen, 2014). Vi legger stor vekt på å få gode 

relasjoner både til barn og foreldre i tilvenningstiden, samt at de yngste skal skjermes i starten når de er 

nye i en gruppe.  

 

Våre tiltak

Vi deler inn i 
smågrupper, både 

aldershomogene og 
aldersblandet

Vi har samlinger med 
fokus på sosial 

kompetanse

Vi er tilstedeværende 
voksne som støtter 

barna aktivt i og rundt 
leken
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Lek 

I barnehagen er leken sentral. Gjennom lek og felles opplevelser gis barn mulighet til å utvikle 

vennerelasjoner. Samtidig vet vi at leken er den viktigste arenaen for barns utvikling og læring. 

Voksne kan bidra til å fremme vennskap mellom barn. Det gjør de ved å støtte barn i møtet med andre 

barn, gi barna gode vilkår for lek og være tett på leken. Personalet skal bidra til at barna får felles 

erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketema (Rammeplanen s  20) 
Det er også viktig å løfte frem barns empatiske og prososiale (positive mot andre) handlinger.  
 

” I leken blir barnet et hode høyere enn seg selv.” (Lev S. Vygotsky ,1896–1934) 

 

• Lek er barnets viktigste aktivitet i barnehagen. 

• Leken er indremotivert og lystbetont, den har verdi i seg selv. 

• Lek er barnets viktigste arena, både i forhold til mestring, danning, emosjonell utvikling, sosial 

kompetanse og læring. De lærer om seg selv og hverandre, og speiler seg i andre barn. 

• Lek er en forutsetning for vennskap mellom barn. 

• Ingen annen aktivitet har så mye lærings- og danningspotensiale i seg som lek. 

• I lekens liksom-verden kan barnet utprøve og utforske uten å miste kontrollen.  

• De yngste barna trenger et fysisk miljø som gir rom for lek. 

• Personalet kan bruke leken til å lære barn gode lekeferdigheter, ved selv å delta i en ledende rolle. 

• Ta utgangspunkt i barnas egne interesser. 

 

 

 

 

Våre tiltak

Voksne som leker 

(Rollemodeller)
Tilrettelegge det fysiske 
miljø, som oppforder til 

lek og utforskning

Voksne som er tilstede 
og støtter leken
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Aktivt uteliv 

Helsedirektoratet anbefaler 60 minutter fysisk aktivitet hos barn daglig. En norsk undersøkelse (Giske 

m.fl. 2010) viser at kun halvparten av barna imøtekommer anbefalingen. Undersøkelsen fant også at det 

gjennomsnittlige fysiske aktivitetsnivået er 88 prosent lavere under innelek sammenlignet med utelek. 

Konklusjonen her var at skal en fremme fysisk aktivitet må en være ute. De yngste barna (1-3 år) er vel så 

aktive inn i vinterhalvåret, når klær og underlag hindrer bevegelighet. Vi er opptatt av at barna skal få 

positive opplevelser med å være ute i all slags vær.  

 

Forskning viser at i barnehager hvor det legges vekt på utelek og friluftsliv, leker barna flere fantasileker.  

Barn som leker i naturen får bedre koordinasjon, balanse, orienteringsevne og styrke. Gjennom å være 

mye ute får barna brukt kroppen sin på andre måter enn de får inne. Barna tilegner seg erfaring med 

allsidige og varierte bevegelser, og de videreutvikler sin kroppsbeherskelse. Voksne er rollemodeller for 

barna, og de voksne i barnehagen må være bevisst sin forbildefunksjon, også ute. Aktive voksne skaper 

aktive barn!  

 

               

Våre tiltak

Regelmessige turer 
(tilrettelagt 

alder/modningsnivå)

Engasjerte, aktive 
og kreative 

voksne også ute

Lage kreative og foranderlige 
småmiljøer ute

Mer utetid



Rustadporten Barnehage Lek – Aktivt uteliv - Relasjoner 

 

8 
 

 

Livsmestring og helse  
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 

forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas 

trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing» (Rammeplanen s. 

11) 

Vi starter tidlig med å la barna få kjenne på hele følelsesspekteret sitt, og hjelper barna å sette ord på 

følelsene sine. Vi prøver å finne ut sammen hva de føler, og hva de trenger. Barna skal bli møtt og 

anerkjent av den voksne, og få hjelp til å håndtere alle typer følelser. De skal få erfaringer med å sette 

grenser for seg selv og sin kropp. Barna i Rustadporten skal få erfaringer med ulike samspillsrelasjoner og 

utvikle kompetansen man trenger for å være en venn og holde på en venn. 

Vi ønsker å veilede barna og støtte dem i å håndtere de motgangene de får, alt fra å ikke få den leken de 

ville ha, men som var opptatt, eller at de ikke alltid blir valgt eller får gjøre det de vil til enhver tid. 

Vårt fokus er aktivt uteliv, lek og relasjoner, og dagene skal være preget av nettopp det. 

Relasjonsbygging, sosialt samspill og hvordan man forholder seg til hverandre er noe av det viktigste vi 

jobber med i Rustadporten. Rammeplanen sier: «Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet 

og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling». 

Vi mener det er viktig og avgjørende for et barns psykiske helse å fokusere på å styrke selvfølelsen. Vi 

setter søkelys på prosessen og arbeidet som blir lagt ned i den, og ikke resultatet av prosessen. Et 

eksempel er å fremme konsentrasjonen til barnet og ikke hvor flink barnet var til for eksempel å tegne. 

Her i Rustadporten skal alle barn vite og kjenne på at de er gode nok akkurat sånn som de er. 

Utbygget vårt (plattingen) gir de eldre barna som ikke sover en mulighet for ro, hvile og avslapning i 

løpet av barnehagehverdagen året rundt, uansett vær, og gjør at vi kan opprettholde vår profil i 

barnehagen.» Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagehverdagen» 

(Rammeplanen s. 11). 
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Psykososialt barnehagemiljø 
 

Siden 1.1.2021 har vi fått en ny del av barnehageloven som omhandler psykososialt barnehagemiljø: 

Barnehageloven § 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid  

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike 

krenkelser. Barnehagen skal 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.  

Barnehageloven § 42 Plikt til å sikre at barnehage- barna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø 

(aktivitetsplikt)  

Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det. Alle som arbeider 

i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et 

barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Styreren skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige 

tilfeller. Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal 

barnehagen snarest undersøke saken. Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø, skal barnehagen undersøke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet 

får et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen selv har satt 

i gang, viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på grunnlag av en 

konkret og faglig vurdering. Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I 

planen skal det stå:  

a) hvilke problemer tiltakene skal løse  

b) hvilke tiltak barnehagen har planlagt  

c) når tiltakene skal gjennomføres  

d) hvem som skal gjennomføre tiltakene  

e) når tiltakene skal evalueres.  

Barnehageloven § 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn  

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider i 

barnehagen, krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller 
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trakassering, skal vedkommende straks melde fra til barnehagens styrer. Styreren skal melde fra til 

barnehageeieren. Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at styreren i 

barnehagen krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller 

trakassering, skal vedkommen- de melde fra til barnehageeieren direkte.  

 

På bakgrunn av denne lovendringen har vi laget en egen handlingsplan mot mobbing i Rustadporten 

barnehage. Den vil bli gjennomgått på foreldremøtet på høsten og alle blir bedt om å signere på at de har 

lest den. Den ligger også fast på oppslagstavla på MyKid. 

 

 

 

Foreldres medvirkning  
 

Personalet har hovedansvar for å fremme god kontakt og samarbeid med foreldre, og foreldre er også 

ansvarlig for den kontakten som oppstår. Foreldre har rett til å kunne stille krav og ha forventninger til 

personalet, samtidig som det forventes at foreldre bidrar til å fremme kontakt og samarbeid.  

Denne kontakten er nødvendig for at reell foreldremedvirkning skal kunne skje. Foreldremedvirkning 

innebærer at foreldre tar del i barnehagens virksomhet, uttrykker egne tanker og meninger og er med på å 

utforme det tilbudet som barnet gis i barnehagen. Hvor aktiv deltakelsen blir, er avhengig av den enkeltes 

kapasitet og mulighet. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. 

 

Informasjon fra barnehagen til foreldrene er viktig, og også en forutsetning for medvirkning. Foresatte og 

personalet har felles ansvar for den daglige kontakten ved levering og henting. I tillegg brukes Mykid, en 

nettportal for kommunikasjon mellom barnehage og hjem. Der legger avdelingene ut planer, korte 

beskjeder og informasjonsskriv. Daglig leder legger ut regelmessige nyhetsbrev om driften i barnehagen, 

informasjonsoppslag m.m. Her finner en også faste oppslag, som årsplan, barn og sykdom, 

legemiddelhåndtering m.m. 

 

På gruppenivå har foreldre medvirkning gjennom foreldrerådet (alle foreldre), foreldrenes arbeidsutvalg 

(FAU) og samarbeidsutvalget (SU). Det er barnehagens samarbeidsutvalg som fastsetter årsplanen. 

 

På individnivå legger vi opp til foreldremedvirkning gjennom oppstartsamtale med alle nye foreldre, og 

1-2 faste samtaler gjennom året. Foreldre kan også selv ta initiativ til samtale. Her utveksles 

observasjoner og vurderinger rundt det enkelte barn. Dette samarbeidet skal sikre at foreldrene får 

medvirke til den individuelle tilretteleggingen av barnehagetilbudet. Barnehagen skal begrunne sine  
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vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Både foreldrene og personalet må 

forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å 

forvalte.  

 

Tilvenning og overganger 

Tilvenning 

 

Det viktigste med å komme inn i barnehagelivet er å bli trygg. Det skjer gjennom at de som kommer nye 

møter erfarne og trygge personale, som hjelper til med å bli kjent og gjør at både barna og foreldrene 

kjenner seg trygge på barnehagen.  

En trygg ansatt vet hvordan barnehagestart er, vet hva som skal til for å få god kontakt og bygge relasjon 

slik at barnet kan gi slipp på foreldrene etter hvert. Eller omvendt 😊 

 

Før barnehagestart for de minste, dvs 1-2 åringer, tilbyr vi en besøksdag i juni, hvor barnet kan bli kjent 

med avdelingen, og møter de ansatte. Tilvenning legges opp individuelt fra barn til barn. Hvert barn får 

en tilknytningsperson, som følger barnet ekstra den første tiden. De første dagene i barnehagen er barnet 

sammen med foreldrene, etter hvert vil tiden uten foreldrene utvides gradvis. Foreldre og ansatte blir ofte 

godt kjent de første dagene, slik at første foreldresamtale vanligvis blir senere ut på høsten.  

Vi har også et informasjonsmøte i juni for alle nye foreldre, fordelt på henholdsvis småbarns- og 

storbarnsenheten.  

  

Overgang intern i barnehagen, fra Tigerhytta til Nasse og fra Nasse til Storbarnsenheten 

 

Forutsigbarhet og trygghet er viktig for en god tilvenning og noen barn trenger en lengre tilvenning enn 

andre. Rustadporten barnehage er en liten barnehage der barn og voksne kjenner hverandre. Barna er 

derfor godt forberedt til overgangen.  

Barna som skal over fra Tigerhytta til Nasse, besøker jevnlig avdelingen på våren sammen med en voksen 

fra Tigerhytta. I starten leker barna på avdelingen for å bli kjent og trygge. Etter hvert kan besøkene 

utvides hvis de ønsker. Fra våren av har personalet et ekstra fokus på å bli kjent med barna vi skal være 

med fra august.  

Det samme gjelder for de som skal forlate Nasse. De får gå på besøk, og etter hvert kan 2-åringene være 

med på lunsj, organiserte aktiviteter, turer og frilek på storbarnsenheten hvis de vil. Alt skal skje på 
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barnas premisser og i deres tempo. De store barna får oppgaver å hjelpe de nye barna, med hvordan 

hverdagslivet er på ny avdeling.  

Vi har måttet tilpasse pga korona de siste to årene. Det vil bli dialog med foreldre rundt hvordan vi gjør 

det. 

 

Overgang barnehage - skole 

For førskolebarna har vi mål om at barna skal utvikle seg til å bli selvstendige nok til å håndtere 

forventningene som møter de i overgangen til skolehverdagen. Vi har faste dager hver uke hvor vi jobber 

med mål og oppgaver som tilpasses både individer og gruppen. Sosial kompetanse, selvstendighet, 

samarbeid og trygghet er stikkord her. 

 

 

 

Kommunens plan for overgang barnehage - skole/SFO skal bidra til å styrke samarbeidet mellom 

barnehage og skole/SFO. Målet er å sikre hvert enkelt barn en god overgang og skape en større helhet og 

sammenheng i barns oppvekstmiljø. Planen er forpliktende for alle barnehager og skoler i Ås kommune. 

file:///C:/Users/Pernille%20Larsen/Downloads/Plan+overgang+barnehage+-+SFO-

skole+og+barneskole+-+ungdomsskole%20(1).pdf 

Veilederen fra Kunnskapsdepartementet «Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole» 

anbefaler følgende punkter for overgangen: 

 

• Barnehagetiden avsluttes på en god måte og skolen og SFO forbereder seg på å ta imot barnet. 

• Barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag. 

• Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole. 

• Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har mulighet for aktiv 

medvirkning i denne. 

• Pedagoger i barnehage og lærere i skole har felles møteplasser for forventningsavklaringer, 

kompetanseutvikling og felles planlegging. 

Barnehagen 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. 

(Rammeplanen s.33-34) 

file:///C:/Users/Pernille%20Larsen/Downloads/Plan+overgang+barnehage+-+SFO-skole+og+barneskole+-+ungdomsskole%20(1).pdf
file:///C:/Users/Pernille%20Larsen/Downloads/Plan+overgang+barnehage+-+SFO-skole+og+barneskole+-+ungdomsskole%20(1).pdf
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• Kommunen initierer, planlegger, kontrollerer og følger opp samarbeidstiltak gjennom overordnede 

planer. Planene bør inkludere både kommunale og private barnehager og skoler. 

• Barnehage- og skoleeier har det overordnede ansvaret for å legge til rette for samarbeid. 

 

Planen ligger i sin helhet som fast oppslag på Mykid. 
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Årshjul 2021/2022 
 

 

 

 

ÅRSHJUL 2021/2022 

HVA NÅR  

Planleggingsdag 13.08.21 Fredag   Barnehagen stengt 

Planleggingsdag 16.08.21 Mandag   Barnehagen stengt 

Planleggingsdag 17.08.21 Tirsdag   Barnehagen stengt 

    

Foreldremøte for Tussi og Ole 

Brumm 

25.08.21 Onsdag Kl.18-20 

Foreldremøte for Tigerhytta og Nasse 

Nøff 

26.08.21 Torsdag Kl. 18-20 

Høstfest v/FAU September  Mer informasjon 

kommer! 

DUGNAD 09.10.21  Lørdag  KL 10.00 

Høstsuppe i barnehagen 27.10.21 Onsdag For ALLE foreldre og 

barn. Mer informasjon 

kommer! 

Planleggingsdag 17.11.21 Onsdag  Barnehagen stengt 

Lucia på ettermiddagen  13.12.21   Mandag Utendørs m/ alle 

foreldre. Mer info 

kommer! 

Nissefest i barnehagen 16.12.21 Torsdag For barna 

Vinteraktivitetsdag v/FAU Februar 

2022 

 For ALLE foreldre og 

barn. Mer info 

kommer! 

Påskefrokost  06.04.22 Onsdag For ALLE foreldre og 

barn  

Kouame Sereba: eventyr, sang og 

musikk fra Vest-Afrika 

April 2022  Dato kommer! 

Foreldremøte 

 

April 2022  Dato kommer!  

D U G N A D 23.04.22  Lørdag  KL 10.00 

17.mai-arrangement i barnehagen 

v/FAU 

17.05.22 Mandag For ALLE. Mer 

informasjon kommer. 

Sommerfest i barnehagen 02.06.22 Torsdag  For barna 

Sommeraktivitetsdag 09.06.22 Torsdag For ALLE foreldre og 

barn 

Planleggingsdager  20. og 

21.6.22 

Mandag 

og 

tirsdag 

Barnehagen stengt 

Sommerstengt  Uke  

28, 29, 30 

 Barnehagen holdes 

stengt i tre uker 

     

NB! Med forbehold om endringer! 
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Dokumentasjon og vurdering 
 

 

 

Det er pedagogisk dokumentasjon når: 

• dokumentasjonen løftes fram og blir gjort til gjenstand for dialog og refleksjon omkring 

barns læringsprosesser 

• dokumentasjonen gjøres til gjenstand for dialog og refleksjon i personalgruppa og i 

barnegruppa 

• man aktivt bruker dokumentasjonen som samles til å videreutvikle den pedagogiske 

prosessen 

 

Fagområdene:  

 

 

 

Utgangspunktet for dokumentasjon og vurdering er rammeplanens formulerte mål og presisering av hva 

personalet skal. 

 

1) Personalet tar bilder i barnehagehverdagen, med fokus på innholdet i barnas lek og aktiviteter. 

2) Jevnlige tilbakeblikk på avdelingene, der personalet reflekterer over praksisfortellinger og bilder på 

avdelingsmøter.  

3) Halvårsvurdering i desember (retningsgivende for planlegging av resten av barnehageåret).    

(arkiveres på avdeling) 

       

Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Barnehagen 

skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med 

fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag 

(Rammeplanen s. 47) 

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i 

barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den 

pedagogiske virksomheten 

(Rammeplanen s. 39) 
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4) Årlig vurdering (retningsgivende for planlegging av neste barnehageår).                                       

(arkiveres på avdeling og på kontoret) 

Refleksjon  

 Barnehagen blir så god som de voksne er… 

 

 

Mål: 

• Alle i personalet deltar jevnlig i refleksjon og drøfting av egen praksis 

• Faglige og etiske problemstillinger inngår i vurderingsarbeidet.  

 

Avdelingene har egne planer for refleksjon og pedagogisk dokumentasjon.  

 

 

 

Observasjon  

Pedagogisk leder har ansvaret for at avdelingen observerer, kartlegger og vurderer barnegruppens og det 

enkelte barns trivsel og allsidige utvikling fortløpende. Personalet følger opp resultatene av kartlegging 

og observasjon i det daglige arbeidet med barna. 

 

 

 

 

Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalet er involvert i. Felles 

refleksjoner over det pedagogiske arbeidet kan gi personalet et utgangspunkt for videre 

planlegging og gjennomføring. 

(Rammeplanen s 38) 

Barnets trivsel og allsidige utvikling skal observeres fortløpende, med utgangspunkt i 

barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov 

(Rammeplanen s. 39) 
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Barnehageåret 2021/2022 - utviklingsområder 
Utviklingsområdene for inneværende barnehageår blant annet et resultat av vurdering av forrige år. Vi 

ønsker å fortsette med det samme som i fjor, pkt A trenger mer praksis og pkt B er et prosjekt som 

fortsetter også neste barnehageår. Utviklingsområdene tar utgangspunkt i de krav Rammeplanen for 

barnehager stiller til barnehagen. 

 

Følgende område prioriteres dette barnehageåret: 

A. Barnehagens digitale praksis 

Mål for barnehageåret: 

• Utvikle barnehagens digitale praksis i tråd med kravene i ny rammeplan 

 

B.  «Barnas verneombud» et pilotprosjekt i regi av Stine Sofie stiftelsen. 

Mål for barnehageåret:  

• Utvikle barnehagens kompetanse om forebygging av mobbing, og hvordan en kan avdekke fysiske 

overgrep blant barn. 

 

 

 

 

 

 

Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 

barnehageloven og rammeplanen. 

(Rammeplanen s. 38) 
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Kompetanseplan for de ansatte i Rustadporten barnehage SA 
 

Mål for barnehageåret: 

 

• Videreutvikle lekekompetansen til personalet 

 

• Ivareta et trygt psykososialt barnehagemiljø 

 
Vi får et faglig innspill fra Ingvild Enger i Pedagogisk innsatsteam om voksenrollen i lek på plandagene i 

august og skal ha dette som tema på personalmøter utover året.  

Gjennom prosjektet «Barnas Verneombud» jobber vi med psykososialt barnehagemiljø, se også avsnittet 

om dette på s 9 og vår egen handlingsplan mot mobbing.  

I rammeplanen står det: «Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere 

rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller.»   

 

Plan for vurdering 

 

HVA NÅR ANSVAR 

Møteplan 

 

Desember 2021 

Mai/ juni 2022 

Pernille 

Årshjul Mai/ juni 2022 Pernille 

Refleksjon og pedagogisk 

dokumentasjon 

Ukentlig Avdelingsleder 

 

Foreldreundersøkelse 

 

November 2021 Pernille 

Ny årsplan Mai/juni 2022 Pernille og 

Avdelingsledere 

 

Halvårsvurdering og 

helårsvurdering 

Fagområdene  

Personalet skal ... 

 

November / desember 2021 

Mai 2022 

 

Avdelingsleder  

 

Ståstedsanalyse, generell om 

barnehagens praksis  

Vår 2022 Pernille 
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Småbarnsenheten 

Nasse nøffs binge og tigerhytta 

«Små barn lever livet der de til enhver tid er …» 

Vi tolker barna gjennom deres kroppsspråk og begynnende tale, 

og hjelper til å sette ord på 

tanker og følelser. De ansatte hjelper til i samtalene med barna ved å gjenta med en hel 

setning det barnet uttrykker med enkeltord. Vi setter ord på og anerkjenner barnas 

handlinger i hverdagen. Dette er vesentlig i forhold til barnas språkutvikling og oppfattelsen 

av seg selv som individ.  

Selv om barn er kroppslige og aktive i sin hverdag, trenger de også muligheten for å hvile. 

Barna skal ha tilgang til et fang de kan krype opp i, og få kroppslig nærhet når de ønsker det. 

Ved at vi er tilgjengelige kan barna få ladet batteriene sine. Personalet er en trygg base de 

kan gå til ved behov, så de kan fortsette å leke med ny energi.  

Både ute og inne har barna på Tigerhytta og Nasse muligheten til å utfolde seg. Ved at vi 

blant annet har fokus på et aktivt uteliv er vi også mye ute. Begge avdelingene har en 

skjermet og adskilt uteplass, hvor de kan leke fritt. Dette gir de minste en stor trygghet, og vi 

ansatte er alltid rett i nærheten. 

Gjennom stadige repetisjoner av de daglige gjøremålene vil barna på Nasse og Tigerhytta bli 

trygge på dagsrytmen. Trygghet skaper rom for utfoldelse hos barna, hvor de kan lære å bli 

mer selvstendig og forbedre ferdighetene sine. God tid til alle dagens gjøremål er særdeles 

viktig for de små. Barna skal ha tid og mulighet til utforsking og utprøving av dagens store og 

små aktiviteter. Det er viktig at vi er bevisste på barnas egen kompetanse og lar barna få 

prøve ut selv uten for mye vokseninnblanding. Gjennom trygghet tørr de prøve! 

Tigerhytta er 1-2 års avdelingen. Vi har fokus på at oppstarten skal foregå i rolige omgivelser 

med tilknytningspersonen til stedet sammen med en av foreldrene. Først er vi sammen, så 

skal forelderen gå og være borte i en kort periode også utvides det etterhvert som barnet er 

klar for det. Personalet sitter for det meste på gulvet, slik at barna kan komme opp i et fang 
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når de trenger det. Det kan være for å få trøst, kos, støtte eller bare en hvilestund før de er 

klare for å utforske videre. Dagsrutinene legges opp etter de grunnleggende behovene som 

barna har. De er små, og noen har behov for å sove en gang og andre trenger å sove to 

ganger i løpet av dagen i barnehagen. Vi har fokus på å sette ord på alt som gjøres sammen 

med barna, sanger synges, fortelling, rim og regler brukes aktivt for å skape et rikt 

språkmiljø. Vi legger vekt på ha god tid i hverdagssituasjoner slik at barna skal få prøve og 

øve opp ferdigheter, og få mestringsopplevelser som igjen skaper motivasjon. Blant 1-2 

åringene er det mest parallell-lek og utforsking av materialer, ting og leker. Vi prøver å være 

nysgjerrige, utforskende og lekende sammen med barna, samtidig som vi hjelper barna å 

sette ord på det de uttrykker gjennom kroppsspråk, blikk og lyder. 

Vi har fokus på å være ute i all slags vær, gjennom hele året. Noen ganger er vi ute en kort 

stund, andre ganger i lengre tid. Det viktigste for de yngste er at vi er med på å gi de positive 

opplevelser med å være ute.  

Nasse er 2-3 årsavdelingen. Leken er i fokus gjennom hele barnehageåret, og etter hvert som barna blir 

trygge legger vi inn faste gruppedager og turdager i 

ukeplanen. Personalet skal støtte opp om - og 

videreutvikle leken. God lek er frivillig og lystbetont. 

Vi tilrettelegger det fysiske rommet for å invitere til 

lek. I 2-3 årsalderen er det gjerne en overgang fra 

parallell-lek til rollelek. Personalet skal være til stede i 

barns lek hvor vi kan veilede og bistå der det trengs.   

Barna blir eldre og mer selvstendige. Ved å ha en fast 

rutine kan barna bli trygge på dagsrytmen. Trygghet 

skaper rom for utfoldelse, hvor barna kan lære å bli 

mer selvstendige. 

Ved å skape en trygg atmosfære lager vi rom for å la 

barna utforske og prøve nye ting. 

Gjennom barnehagehverdagens store og små øyeblikk 

legger vi vekt på å ha god tid. Vi har 

fokus på å ha god tid i situasjoner som av- og påkledning, måltider, vasking av hender og 
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andre gjøremål gjennom dagen, hvor barna skal få prøve ut selv. Vi skal legge til rette for at 

barna skal føle mestring gjennom barnehagedagen. Barna på Nasse skal få erfare å bli møtt 

i deres følelser, tanker og meninger. Personalet hjelper til å sette ord på følelser, og å gi dem 

verktøy for sette grenser for seg selv. Vi mener dette er med på å lære barn å løse konflikter 

og å utvikle empati. 

 

Barnehagens formål og innhold 

 

Omsorg • De voksne støtter barnas initiativ på å trøste og hjelpe hverandre 

• De voksne er fysisk nære på for å støtte barnet i sin følelsesutvikling 

• De voksne er gode forbilder for barna med å ta barnas ønsker og 

utrykk på alvor 

• De voksne lar barna få plass og rom til å ta initiativ til å hjelpe 

hverandre 

• De voksne observerer barnas samspill 

• De voksne skal vise forståelse for barns meninger og perspektiver 

• De voksne ser barn som individ i fellesskapet  

Danning • Alt samspill gjennom dagen er med på å forme og danne barna 

• De voksne har en bevisst holdning til høflighetsfraser som å takke, 

«kan jeg få …», si unnskyld, vente på tur, rydde etter seg … 

• De voksne må gjennom refleksjon og samtaler være tydelige og gode 

forbilder for barna 

• De voksne skal støtte opp om og utfordre barna i deres deltakelse og 

synspunkter i fellesskapet  

• Barna lærer nye ferdigheter innenfor det motoriske, språklige og 

sosiale  

Lek • Barna har tilgang på varierte leker og inspirerende lekemiljøer 

• Det er tid og rom til avskjermet og uforstyrret lek 

• De voksne deltar aktivt i leken ute og inne ved å initiere, støtte og 

videreutvikle leken 

• Vi observerer barnas lek for å bidra til å videreutvikle leken 
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Læring • De voksne er seg bevisst at barna lærer kontinuerlig av alle dagens 

små og store opplevelser 

• Omsorg, lek og læring går hånd i hånd 

• De voksne inspirerer og utfordrer barna til nye aktiviteter, og 

             flytter grensene for hva som er innenfor mulighetenes rekkevidde 

• De voksne utfordrer barna til å sette ord på følelser og 

sinnsstemninger 

• Læringen er avhengig av kvaliteten i samspillet mellom barn og 

voksne 

• Barna får begynnende erfaringer i sosial kompetanse 

Barns medvirkning i planleggingsarbeidet  

Gjennom observasjon av barns lek oppdager vi hva barna er opptatte av. På denne måten 

kan avdelingene tilrettelegge det fysiske miljøet for å invitere til - og videreutvikle lek. De 

ansatte lytter til barnas meninger og ønsker, og det tas individuelle hensyn der det er 

behov. 

Fagområdene i hverdagen (eksempler) 

 

Kommunikasjon, språk 

og tekst 

 

 

• Sette ord på alt vi gjør i løpet av dagen 

• Gi barna beskjeder verbalt og ved hjelp av kroppen 

• Sanger, vers, regler spontant og i samlingsstund 

• Lese bøker 

Progresjon  • Få kjennskap til å forhandle og ordne opp i konflikter 

• Lese bøker med mer tekst 

Kropp, bevegelse, mat 

og helse 

• Ha tilgang på turnringer, ribbevegg og madrasser, leker og 

apparater som utfordrer balanse og vestibulærsans 

• La barna få klatre under oppsyn 

• Være mye ute 

• Bli vant til gode hygienevaner på badet 

• Tilby sunn mat 

• Gi barna god tid til av- og påkledning 
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Progresjon  • Få erfaringer med å gå i ulike terreng 

• La barna gå opp og ned stigen til stellebordet 

• Lære å kle av og på seg selv 

• Gå opp og ned fra vogna 

• Få tilbud om å gå på potte/do 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

• Få kjennskap til ulike typer formingsmateriale 

• Drama, musikk og dans i samlingsstund, i grupper 

og spontant 

• Late som om 

• Sanger, vers, regler og fang- og sangleker 

Progresjon  • Tilegne seg erfaringer med ulike typer formingsmateriell 

• Begynnende rollelek 

Natur, miljø og 

teknologi 

• Være mye ute 

• Være lydhøre for alt som barna ser og oppdager i naturen, undre 

oss sammen med dem 

• Studere småkryp  

• Gjøre barna bevisste på lukter og lyder 

Progresjon  •  Å være varsomme med dyr, insekter og planter 

• Gå i skog og mark 

Antall, rom og form • Gjøre seg kjent i hele barnehagen, inne og ute   

• Sortere leker 

• Få erfaringer med rekker, antall og størrelser 

• Puttebokser og puslespill 

Progresjon  • Rydde/sortere leker i bestemte kasser 

• Enkle spill  

Etikk, religion og 

filosofi 

• Oppleve god bordskikk og elementære regler i omgang med andre,  

            For eksempel å vente på tur og si takk 

• Undre seg over det man ser og opplever 

• Filosofere over hverdagslige hendelser 

• Utvikle toleranse overfor hverandre 

Progresjon  • Hjelpe og trøste hverandre, vise empati 

Nærmiljø og samfunn • Bli kjent i nærmiljøet ved å gå på tur i skogen  

• Å oppleve at alle i gruppa er viktige og betydningsfulle 

• Gutter og jenter kan gjøre det samme 
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Progresjon  • Være med på å bestemme aktiviteter og ta flere valg selv 

• Begynnende forståelse for mangfoldet i samfunnet 

Plan for refleksjon og pedagogisk dokumentasjon 

På hvert avdelingsmøte skal vi sette av tid til refleksjon og drøfting. Personalet kan på denne 

måten lære av hverandres og egen praksis – som igjen bidrar til å utvikle barnehagen som 

pedagogisk virksomhet. Vi synliggjør dette gjennom å henge opp en sol i garderoben der vi 

viser hvor viktig leken er for barn. Solstrålene viser hva barna erfarer, utvikler og tilegner seg 

gjennom allsidig lek i hverdagen. 

 

Storebarnsenheten 

Ole Brumms hule og Tussis hage        

Vår hverdag  

På storebarnsenheten skal hvert barn føle at de blir sett og 

hørt. Hvert barn skal få trygghet hos oss til å vite at de er gode nok akkurat som de er. Hvordan barn 

opplever møte med andre, vil påvirke barnas oppfatning av seg selv. En forutsetning for barns trivsel i 

barnehagen er vennskap med andre barn. Hvert enkelt barn skal gis mulighet til å delta i lek. Vi er opptatt 

av å bygge gode relasjoner mellom barna og mellom barn og voksne. Samspill er avgjørende for barns 

læring og utvikling av sosial kompetanse. Det er viktig at barna lærer å forholde seg til hverandre på en 

positiv måte, og å kunne vise omsorg og empati.  

Vi deler inn i mindre grupper på tvers av avdeling, alder og 

kjønn, for å skape gode lekesituasjoner og bygge gode 

relasjoner for store og små. 

 

Ved å variere gruppeinndelingen ivaretas hensynet til både 

vennskap, lek og utfoldelse. Utover det vil vi være fleksible i 

forhold til barnas behov og ønsker. Vi vil tilrettelegge for at barna skal ha de beste forutsetninger for god 

lek og andre aktiviteter. Noen ganger gir det ekstra inspirasjon og motivasjon å leke med barn som er 

eldre eller yngre. I gruppene våre prioriteres leken, med noen voksenstyrte aktiviteter innimellom, der 

barna har mulighet til å medvirke innenfor gitte rammer.  

 

Det er mye læring i alle hverdagssituasjoner. Personalet skal ta seg god tid i hverdagen så barna får 

mulighet til utforsking og utprøving av dagens små og store aktiviteter.  
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Personalet skal være tilgjengelige for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre dem i leken.                      

 

 

 

De voksne deltar i leken, samt hjelper barna å knytte vennskap og er støtte ved konflikt-              

håndteringer. Når barn har problemer med å komme inn i god lek, er de voksne tilstede med støtte og 

hjelp slik at barnet lærer lekekodene, og etter hvert selv kan komme inn i lek og bli i leken over tid. 

Aktivt uteliv 

Med aktivt uteliv ønsker vi at alle barna skal ha minst en tur hver uke, og at de voksne bruker de 

mulighetene som finnes ute til å skape en engasjert, nysgjerrig og aktiv hverdag for våre barn. Det handler 

om å se mulighetene og finne gode aktiviteter og løsninger som inspirerer barna.  

 

Aktivt uteliv gir barna spennende opplevelser som skaper nysgjerrighet, interesse og kreativitet som vil 

gjenspeile seg i både lek og læring gjennom året. Det er mange aktiviteter som kan være aktuelle, som 

spikking, klatring, hinderløyper, lage mat på bål, plukke bær og lage syltetøy, skitur, skøytetur, maling i 

snø, sporjakt m.m. Når barna leker ute, hvor tingene man bruker ikke er definert gjennom en bil eller 

spade, vil barna bruke fantasien og kreativiteten sin på en helt annen måte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av 

vennskap og sosialt fellesskap 

(Rammeplanen s.23) 

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling 

og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.  

(Rammeplanen s. 49) 
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Barnehagens formål og innhold 

(Utarbeidet ut fra forrige rammeplan) 

 Omsorg 

 

 

▪ Barna hjelper hverandre 

▪ De store hjelper de små 

▪ Barna øver på å greie seg selv: smøre brødskive, skjenke i             

drikke, kle av og på seg selv, dobesøk osv 

▪ Barna trøster hverandre om et barn er lei seg 

▪ De voksne viser anerkjennelse for barnet og dens egenart 

Danning • Barna lærer hva som er akseptert og god oppførsel, for             

eksempel ved måltid; ta en brødskive og sende kurven videre,               

ta en frukt om gangen og spise opp det du har begynt på…  

▪ Oppfordre barna til å ta vare på hverandre og vise at de bryr seg                    

om hverandre 

▪ Tydelige voksne  

▪ Skape forståelse for at ulike regler gjelder for store og små barn 

▪ Barna tilegner seg nye ferdigheter 

▪ Barna oppmuntres til å forholde seg selvstendige og kritiske til             

normer og påvirkning utenfra 

Lek ▪ Det gis god tid til lek, der de voksne er tilstede og støtter,                 

hjelper og deltar 

▪ Barna får anledning til å leke uforstyrret i ulike 

gruppesammensetninger  

▪ I lek fungerer barna som rollemodeller overfor hverandre 

▪ De voksne tilrettelegger materiell og fysisk miljø  

Læring ▪ De voksne er seg bevisste at barna lærer gjennom ALT de            

opplever og erfarer, ikke minst i hverdagsaktiviteter, her og nå-

situasjoner, lek og annen samhandling 

▪ Barna får utfordringer, lærer å mestre nye ting, 

Erfaring av å prøve og feile 

▪ Barna lærer å bli selvstendige 

▪ Samtale i barnegruppa  

▪ De voksne møter barnas undring og utfordrer barna i prosesser                  

de befinner seg i  

 

Barns medvirkning i planleggingsarbeidet  

• De voksne lytter til barnas ønsker og forslag  

▪ Barnegruppa får mulighet til å velge aktiviteter 

▪ Barna får av og til avgjøre ved flertallsbestemmelse 
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▪ Det står mye materiale fremme som barna selv kan ta initiativ til å drive med. Tilgjengelig utstyr 

og materiale gir barna valg i hverdagen. 

▪ Barnas interesser og spørsmål følges opp av de voksne i ulike aktiviteter 

 

Periodisk innhold 

MÅNED TEMA 

August Bli kjent 

September Høst  

Oktober Høst  

November Jul og juletradisjoner med vekt på en rolig førjulsstemning 

Desember Jul og juletradisjoner med vekt på en rolig førjulsstemning 

Januar Vinter 

Snølek  

Februar Vinter 

Snølek 

Mars Påske 

April Vårtegn 

Mai Vårtegn 

17. mai 

Juni/juli Sommeravslutning 

Fagområdene i hverdagen, (eksempler) 

(Utarbeidet ut fra forrige rammeplan) 

Kommunikasjon,  

Språk og tekst 

• Lekekompetanse: 

o Lære hvordan man kan komme inn i en lek 

o Kan jeg få være med dere å leke? 

• Lære å løse konflikter, lære at man kan bestemme litt hver 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna 

kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven §1 og §3, 

Grunnloven §104 og FNs barnekonvensjonen art.12 nr.1.  

(Rammeplanen s.27) 
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• Sette ord på følelser: 

o Når du gjør sånn da blir jeg lei meg. 

• Sang, vers, bøker, regler: 

o I samlingsstund 

o Ved frukten 

o Spontant 

• Snakke om bilder og kunstverk: 

o Studere bilder på veggen eller i bøker 

o Fabulere rundt det vi ser 

• Leke med språket: 

o Fortelle vitser og historier 

o Rime 

o Tulle med ord 

Progresjon:  • Tilpasse boklesing etter alder og modenhet 

• Tilpasse samtaler/kommunikasjon etter alder og modenhet 

• Lære en del nye sanger og vers hvert år 

Kropp, bevegelse, mat 

og helse 

• Turdag:  

o Barn har ulikt aktivitetsnivå. Lek i skogen              

stimulerer og motiverer barna til å tørre og                       

å øve seg 

o Barna erfarer at barn er ulike med hensyn til                  

fysiske ferdigheter 

• Mye utelek med voksne rollemodeller 

• Vinterlek/aktiviteter 

• Snakke om helse og hva som er sunt for kroppen, f.eks.: 

o Når vi spiser; hva trenger kroppen? 

o Vi har godt av å bruke kroppen vår, musklene               

blir sterke 

• Lære god hygiene, bl.a.: 

o Vaske hender etter dobesøk 

o Vaske hender før vi spiser 

o Ikke spise på fingrene sine ved bordet 

Progresjon  • Gi barna nye fysiske utfordringer ute 
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• Barna får oppleve vinteraktiviteter i og utenfor barnehagen. 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

• Samlingsstund, grupper, spontant 

• Bearbeide inntrykk gjennom estetiske utrykk 

• Ha rikelig tilgang på formingsmateriale: 

o Bli introdusert for og få kunnskap om ulike typer            

maling, f. Eks vannfarger og flytende maling 

o Lære å klippe og lime 

o Bruke naturmaterialer 

• Voksne må bidra med kultur fra tidligere generasjoner 

• Sanger, vers, regler, sangleker, friminuttleker, dans 

• Lage rytmeinstrumenter og bruke disse 

• Dramaoppsetninger spontant eller innøvd 

Progresjon  • Forvente mer av de eldste f. Eks klippe etter en strek, 

• Tegne av mønster selv 

• Tørre å stå fram for å synge eller fortelle  

• Barna får utfordringer i formingsoppgaver etter modenhet. 

Natur, miljø og 

teknologi 

• Være mye ute, gå turer i skog og mark 

• Stimulere og oppmuntre til nysgjerrighet og undring 

• Studere insekter, smådyr og planter 

• Lære barna å være varsomme med alt liv, ha respekt for                

småkryp, f.eks. Ikke ødelegge maurtuer 

• Bruke utstyr som luper og forstørrelsesglass  

• Stimulere til bruk av sansene i naturen 

• Lære barna naturvett, miljøvern og bærekraftig utvikling 

• Lære at det er regler som gjelder i naturen, f. Eks når              

man kan gjøre opp bål 

• Snakke om fødsel, adopsjon og død: 

o Ta utgangspunkt i hendelser som gjelder                                

barna på avd. 

• Resirkulering av papir, plast og glass 

• Bruke tekniske hjelpemidler og leker som f.eks. Geomag, 

Briomec etc. 

• Tilgang til og opplæring i bruk av ulike digitale verktøy. 
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Progresjon  • Barna lærer forvalte naturen på riktig måte 

• De eldste lærer de yngste hvordan man oppfører seg i trafikken 

Antall, rom og form • Spille ulike spill  

• Få kjennskap til tallrekka 

• Sortering og systematisering 

• Kjennskap til matematiske begreper 

• Lage ulike mønstre 

• Ulike konstruksjonsleker 

Progresjon  • Konstruere ulike bygninger 

• Sørge for at barna kan noen enkle spill, behersker terningspill 

og teller med samsvar 

Etikk, religion og 

filosofi 

• Lære barna grunnleggende normer og verdier 

• Lære og erfare at mennesker er ulike 

• Lære om kristne tradisjoner og høytider, samt andre              

religioner som er representert i barnegruppa. 

• Stille åpne spørsmål, og undre seg sammen med barna 

• Ro og tid til samtale og filosofering, ved å dele inn barna             

etter alder og modenhet - f. Eks i smågrupper  

• Snakke om ulike tradisjoner 

• Vektlegge kristne og humanistiske grunnverdier, som 

medmenneskelighet (oppmuntre til å vise omsorg overfor 

hverandre), menneskeverd og toleranse (erfare og snakke          

om at alle er ulike, akseptere at ikke alt er likt for alle) 

Progresjon  • De eldste får oppgaver med å hjelpe de andre barna i ulike 

situasjoner 

• Mer tid til samtale og filosofering etter barnas alder og 

modenhet. 

Nærmiljø og samfunn • Lære om demokrati: 

• Vise at barna kan være med å påvirke 

• Lære å akseptere flertallsavgjørelser 

• Medvirkning 

• Få forståelse for at alle i barnegruppa er viktige 
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• Få forståelse for at det er forskjell på treåringer, fireåringer og                            

femåringer, og at det kan gjelde ulike regler for dem. 

• Likestilling, erfare at gutter og jenter har samme             

forutsetninger 

• Bli kjent i nærmiljøet 

Progresjon  • Barna får flere erfaringer med flertallsavgjørelser og mer 

forståelse for demokratiske regler 

• Barna får større påvirkning på egen hverdag 

Plan for refleksjon og pedagogisk dokumentasjon 

Barneveilederne på avdelingen skal etter tur presentere et bilde sammen med en praksisfortelling, som et 

utgangspunkt for felles refleksjon rundt praksis.  Blomsten symboliserer alle barna på enheten. Personalet 

sørger for riktig næring via vann-kanna, som symboliserer rammeplanen som er vårt arbeidsverktøy i 

hverdagen. Personalet "vanner" barna med bevisste valg hos reflekterte voksne og et meningsfullt 

innhold. Vanndråpene representerer årsplanen vår som er grunnlaget for våre valg i hverdagen. Blomstens 

kronblader er alle de ulike fagområdene, med det aller viktigste; Uteliv, i sentrum og stilken er leken, 

forankret sammen i røttene; omsorg, danning, læring og barns medvirkning. Personalet skal synliggjøre 

innholdet på Storbarnsenheten og refleksjonen rundt praksis gjennom blomsten. 

 

                         


