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Innledning
Årsplanen er et arbeidsdokument som sier noe om hva vi skal jobbe med det 
kommende året. Vi skal aktivt gjennom hele året bruke den som et redskap til 
å nå våre mål og synliggjøre vår pedagogiske praksis. 

VERDISYNET I GEITSPRANGET NATURBARNEHAGE

I tråd med formålsparagrafen har vi utviklet et eget verdisyn som gjelder for vår 
barnehage. Vi har som mål å jobbe etter dette verdisynet HVER dag.

ALLE BARN HAR STERKE SIDER! LÆRING PREGET AV ÅRSTIDER!

Felles for oss i Geitspranget Naturbarnehage er at vi har en positiv holdning til 
det å være ute og bruke naturen som vår læringsarena. Vi brenner for 
konseptet vårt og mener barna har alt å vinne på å være mye ute. Vårt mål er at 
barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 

En barnehage blir ikke bedre enn hva de voksne som jobber der gjør den til. I 
Geitspranget Naturbarnehage har vi en arbeidsstokk med stabilitet og sterk 
kontinuitet! Fantastisk arbeidsmiljø, mye humor, godt humør og engasjement er 
med på å påvirke barnas hverdag på en positiv måte. Vår personalgruppe består 
av 40/60 % menn og kvinner, noe vi er stolte av og som beriker vår hverdag! 
Felles for alle voksne er at vi brenner for konseptet vårt! Vi besitter mye 
kunnskap om naturen omkring oss og friluftsliv generelt, som vi drar stor nytte 
av i vår hverdag. 

«Ser man litt nøyere etter, så skjer det jo masse i 
naturen. På en kvadratmeter setereng, hva som skjer 
der, det er nok for et langt liv. I motsetning til en 
kvadratmeter gulvflate, det skjønner selv små barn» 
Sitat Arne Næss



Vår visjon

NATURBARNEHAGEN

Vi har tatt konseptet naturbarnehage ut til en praksis som innebærer at det aller 
meste av vårt liv og virke finner sted i skogen. Både norske og utenlandske studier 
viser til en klar sammenheng mellom barns motoriske og kognitive utvikling. Andre 
studier sier at barn blir mer fysisk aktive når de leker ute. Vår erfaring har lært oss at 
skogen som miljø er særdeles velegnet for barns fysiske utfoldelse. Forskning viser at 
barn som har mye utetid i barnehagen, utvikler en større grad av oppmerksomhet og 
konsentrasjon.

Leken er den viktigste faktoren for barns utvikling. Vi opplever at skogen som 
lekemiljø, i stor grad, løfter kvaliteten på leken sammenlignet med barnehagens 
uteareal. Vi ser et klart større innslag av inkludering og samspill, kreativitet og fantasi, 
samt en lek som er robust og varig. En annen erfaring, som også er understøttet av 
forskning, er at barn i naturbarnehagen blir flinkere til å ta vare på seg selv og andre. 

Som naturbarnehage føler vi at vi har et selvfølgelig ansvar til å utvikle barnas 
forståelse for bærekraftig utvikling. I skogen eksponeres barna for naturens store 
mangfold, noe som danner grobunnen for våre prosjektarbeider. Vi tror barna 
tilegner seg respekt for naturen gjennom kunnskap.

Vi arbeider for å være gode og tydelige rollemodeller for barna, med en sterk tro på 
deres kompetanse. Barna vet hvilke forventninger barnehagen har til dem. 

I sum tror vi at vi representerer et veldig betydelig og positivt element i denne fasen 
av barnas liv. Vi ser ikke på barnehage som skoleforberedende, men 
livsforberedende. Vi ønsker at flere skal få øynene opp for naturen som 
utviklingsarena, spesielt i en tid hvor barns inaktivitet og manglende sosial 
kompetanse observeres som et økende problem.



Når barnet begynner i barnehagen 
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for 
at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen 
skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får 
tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet 
og til andre barn». Rammeplanen s.33.

Før sommerferien avholder vi et foreldremøte for foreldrene til 
de barna som begynner i barnehagen til høsten. På dette møtet 
presenterer barnehagen seg og foreldrene får generell 
informasjon. Før oppstart gjennomfører vi en oppstartsamtale 
mellom pedagogisk leder og foreldrene. Her er målet å utveksle 
informasjon og bli kjent.

I selve oppstartsfasen vektlegger barnehagen å skape ro rundt 
de nye barna. Barn har forskjellige behov og i samarbeid med 
foreldrene tilpasses oppstartdagene individuelt for det enkelte 
barnet. Vi har fokus på å danne grobunn for gode relasjoner og 
trygghet. Trygghet etableres gjennom at barna får inngå i gode 
relasjoner med omsorgsfulle og kompetente voksne. De må få 
tid og rom til å bli kjent med personalet og hverdagen i 
barnehagen. Barna skal få oppleve at deres følelser blir tatt på 
alvor. Forskning viser at barna føler seg trygge når voksne 
oppfatter og forstår deres uttrykk, og de opplever at de får en 
god respons. 

Overganger innad i barnehagen:

I Geitspranget er avdelingene fordelt slik at 1 og 2 åringene (Killingen og Geita) 
har tilholdssted på «huset», mens 3-6 åringene (Bukken 1,2 og skolestarterne) 
har tilholdssted i skogen.

Vi ønsker å skape en sammenheng mellom arbeidet på små- og 
storbarnsavdelingene. Det skal være en rød tråd som går helt ifra første høsten på 
Killingen (1-åringene), og som fortsetter helt frem til skolestart. Denne tråden er 
sterkt preget av naturbarnehagekonseptet. Allerede første høsten blir de minste 
barna introdusert for barnehagen i skogen. Personalet på storbarnsavdelingene
tar ansvar for å gjøre seg kjent med barna på småbarn. 2-åringene har daglige 
turer til skogen, slik at når barna begynner på storbarnsavdelingen, er de allerede 
veldig godt kjent med både området og personalet. På denne måten skapes en 
helt naturlig overgang for 3-åringene mellom små- og storbarnsavdelingene.



AUGUST
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

31 01. 02. 03. 04. 05.

32 06. 07. 08. 09.
Thomas 3 år 

10. 11. 12.

33 13.
Planleggingsdag
Barnehagen 
stengt

14.
Planleggingsdag
Barnehagen 
stengt 

15. 16. 17. 18. 19.

34 20. 21.
Lena 45 år

22. 23.
Torstein Stephen 
3 år 

24. 25. 26.

35 27. 28. 29.
Emil B.B 4 år 

30. 31.

VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR! 



Bærekraftig utvikling

Vi i Geitspranget Naturbarnehage føler vi har et selvfølgelig ansvar for å 
utvikle barnas forståelse for hva bærekraftig utvikling innebærer. Vårt mål 
er at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal 
få et positivt forhold til uteliv, naturen og bruke dens ressurser med 
omtanke. 

Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag får dekket 
sine behov, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Barnehagen skal 
bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for 
fremtiden (Rammeplanen s. 10). I prosjektarbeidet vårt har vi hvert år fokus 
på nettopp bærekraftig utvikling, og prosjektene på de ulike avdelingene 
tar ulike retninger ut i fra barnas interesser og alder. 

I naturen er det blant annet et rikt utvalg av matressurser som vi i 
barnehagen høster gjennom hele året. Vi drar på fisketurer, soppturer og 
plukker bær. Vi har egen grønnsaks- og urte hage. Vi lager saft av løvetann 
og suppe av brennesle, samler inn granskudd og lager granskuddsirup.
Vi legger til rette for å bruke materialer fra naturen i alle slags aktiviteter i 
hverdagen vår, og supplerer med ande materialer ved behov.   

«Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med 
naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til 
at barna opplever tilhørighet til naturen» 
Rammeplanen s. 11



SEPTEMBER 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

35 01.
Sondre N.S 
5 år 

02.

36 03.
Guro 5 år 

04. 05. 06. 07. 08. 09.

37 10. 11.
Ingeborg Silja 
1 år 

12. 13. 14.
Fabian 4 år

15. 16.

38 17. 18.
Viljar 3 år 

19. 20. 21. 22. 23.

39 24. 25. 26.
Margunn
43 år

27.
Anna 2 år 

28.
Milas 5 år 
Fellessamling 6-
års klubben 

29. 30.

Denne måneden blir det foreldremøte for dere med skolestartere!
Vi starter opp med foreldresamtaler denne måneden.  



Omsorg og danning

Hva vil vi? Hvordan få det til? 

Barn skal oppleve god omsorg og bli sett 
og hørt slik at de har gode dager i 
barnehagen.

Den voksne gir nærhet gjennom tilstedeværelse og anerkjennende kommunikasjon. Alle barn skal 
bli sett og hørt ut i fra eget modningsnivå. Barnas følelser skal bli møtt og forstått. 

Gi barna god selvfølelse, og at de 
gjennom det kan forstå både seg selv og 
andre. 

Vi skal hjelpe barna å tilegne seg egenskaper som hjelper dem å forstå virkeligheten og det 
samfunnet vi lever i. Vi skal skape et miljø i barnehagen der det er rom for undring og spørsmål. 
Vi vil at barna skal utvikle nysgjerrighet, lære å ta valg og utvikle evne til kritisk tenkning. 

Legge til rette for gode 
danningsprosesser for alle. 

I begrepet danning ligger det mer enn læring. Det handler om prosesser der barn gjør noe til sitt 
eget. Det blir en del av dem. For å legge til rette for slike prosesser er det viktig at barna får 
innflytelse, blir tatt på alvor og blir møtt med anerkjennelse. Dette er personalets rolle og 
oppgave. 

Bidra til å skape robuste barn. Med 
robust mener vi høy grad av livsmestring 
og motstandsdyktighet. 

Utfordringer som er tilpasset barnas nivå. Gi dem mulighet til å flytte grenser. Være en arena for 
daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske interesser. Støtte barna i å 
mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. 

Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, 
sosial kompetanse og kommunikasjon og 
språk skal sees i sammenheng og samlet 
bidra til barns allsidige utvikling. 

Omsorg er en forutsetning for barnas 
trygghet og trivsel, og for utvikling av 
empati og nestekjærlighet. I barnehagen 
skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, 
respektert og få den hjelp og støtte de 
har behov for.

Barnehagen skal støtte barna i å 
forholde seg prøvende og nysgjerrig til 
omverdenen og bidra til å legge 
grunnlag for modig, selvstendig og 
ansvarlig deltakelse i demokratiske 
fellesskap. 

Rammeplanen s.19-21



OKTOBER
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

40 01. 02.
Emil L. 3 år 

03. 04. 05.
Henrik 3 år 

06. 07.

41 08. 09. 10. 11. 12. 13.
Anne Guri 47 år 

14.

42 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

43 22. 23. 24. 25. 26.
Fellessamling: 
Bukken 1 

27. 28.

44 29. 30. 31.

Vi fortsetter med foreldresamtaler.  
Skolens høstferie er i uke 41 (8-12 oktober). Gi beskjed dersom ditt barn tar fri. 
Denne måneden inviterer vi barna fra barnehagen som begynte på skolen i 
høst på besøk i skogen. 



Foreldresamarbeid 

HVA VIL VI? HVORDAN FÅ DET TIL?
At foreldre skal føle seg 
velkommen i barnehagen, og 
være trygge på at barnet blir sett
og har det bra. 

Være tilgjengelig og imøtekommende i hente- og bringesituasjoner. Vi skal strekke oss etter å 
skape rom i en aktiv hverdag. Vi ønsker å møte den enkelte forelders behov for kontakt og 
informasjon. Personalet skal sørge for god kommunikasjon seg i mellom, slik at alle foreldre 
får gode tilbakemeldinger om små og store ting i hverdagen til sitt barn. 
Vi skal legge til rette for enkelt barnet, og ta dets behov på alvor. 

Godt samarbeid om barnet. Gjensidig tilbakemeldinger og informasjon i hente og bringesituasjoner. Det er viktig at
foreldre gir barnehagen informasjon om hendelser som kan påvirke barnets hverdag i 
barnehagen, slik at vi kan møte barnet på best mulig måte. 
Gi beskjed med en gang om det er noe som skulle vært gjort/ gjort annerledes.
Foreldresamtaler høst og vår, og ved behov. 

Få innspill fra foreldre angående 
barnehagens verdigrunnlag og 
faglige innhold.

Faglig innhold og mulighet for drøfting på foreldremøter høst og eventuelt vår ved behov.
SU er foreldrenes taleorgan. SU innkalles til møter ved godkjenning av årsplan. Og SU har 
mulighet til å be om møter ved behov.  Dersom foreldrene har en sak, kan den meldes opp 
her. 
Barnehagen stiller seg positiv til ris og ros, og foreldre har mulighet til å komme med 
synspunkter på vår praksis. 

Gi foreldre innblikk i barnas 
hverdag. 

Invitere foreldre/besteforeldre til sosiale arrangement som; påskesuppe, nissefest, Lucia og 
besteforeldredag, samt at SU inviterer til juletrefest og sommerfest. Arrangementene er en 
arena for personalet og foreldre til å bli bedre kjent. Terskelen senkes for formelle og 
uformelle samtaler som vi håper kan bringe foreldresamarbeidet i positiv retning.  
I overgangen til en ny måned vises foreldre, gjennom et skriv (tekst og bilder), hva barnet har 
gjort, opplevd og vært med på sammen med resten av barna på avdelingen.

«Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning 
og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, 
jf. Barnehageloven § 1 og § 4» Rammeplanen s. 29

«Barnehagen skal legge til 
rette for foreldresamarbeid 
og god dialog med 

foreldrene» Rammeplanen s. 29



NOVEMBER
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag år 2 Lørdag Søndag

44 01. 02. 03.
Lene 41 år 

04.

45 05. 06. 07.
Iver 5 år 

08. 09. 10.
Lars Emil 27 år 

11.

46 12. 13. 14.
Peder 3 år 

15. 16. 17. 18.

47 19. 20. 21.
Edin 2 år

22. 23. 24. 25.

48 26.
Adventssamling:
Bukken 2 

27. 28.
Svein Åge 50 år 

29.
Leander A.L 2 år 

30.
Planleggingsdag
Barnehagen stengt
Toril 53 år 

Foreldresamtaler 



Lek
Leken kjennetegnes av glede og kreativitet. Fantasien får fritt spillerom, og barna kan tre inn i sin helt egen 
verden. Leken gir også mulighet til å være noen andre, og å lære mer om seg selv. Gjennom lek oppstår 
vennskap. I lek og samspill med andre legges grunnlaget for læring og sosiale ferdigheter. I leken erfarer 
barna noe av det viktigste i livet, det å omgå andre mennesker. Sosial kompetanse handler i stor grad om å 
kunne samhandle og samarbeide med andre på en positiv måte. 

Rammeplanen for barnehagen understreker at leken skal ha en stor plass i barnehagen, og at vi skal ivareta 
lekens egenverdi. Vi skal også legge til rette for at leken skal være en arena, der barn kan utvikle seg 
gjennom samhandling på det språklige og sosiale plan. En av våre viktigste oppgaver i barnehagen er derfor å 
legge til rette for barns lek. Vi har tro på at skogen som miljø for lek gir barna bedre vilkår for lek og læring, 
derfor bruker alle avdelinger skogen i vår daglige virksomhet. Vi opplever også at lek i skogen gjør at 
konfliktnivået blir lavt, og barns lek får utfolde seg i større grad. Vi ser at leken til alle barna uansett avdeling 
forandrer seg når de leker i naturen. Vi har tro på at barns lek blir mer utviklende med et naturlig miljø der 
hvor kun fantasien er en begrensing for hva som kan skje. Gjennom lek i et miljø som hele året er i 
forandring og som aldri er konstant, ser vi en lek som stimulerer barnas kreativitet og fantasi. Lek hvor barna 
bruker fantasien i takt med et variert miljø, ser vi i større grad preges av inkludering og samspill. 

Hva vil vi? Hvordan få det til? 

Gi hvert enkelt barn mulighet til å utvikle 
lekferdighetene sine via lek (Lekferdigheter, 
sosiale og språklige ferdigheter). 

Organisere barna i mindre lekegrupper. Her har vi større mulighet for å følge opp å 
veilede barna, sammenlignet med en større gruppe. Noe vi opplever barn som ikke 
kommer seg inn i lek har god nytte av.  

Hjelpe barna inn i lek Voksne som engasjerer seg og deltar i leken. Skal leken blomstre så trenger barna frihet, 
tid og veiledning fra voksne. 

Bruke skogen som en arena for lek og 
læring 

Vi ønsker at det fysiske miljøet skal fremme det pedagogiske arbeidet. Vi ønsker å bruke 
skogen og naturen som en naturlig bidragsyter til kreativitet, fantasi, lek og læring. 

«Barnehagen skal gi gode vilkår for 
lek, vennskap og barnas egen kultur. 
Leken skal være en arena for barnas 
utvikling og læring, og for sosial og 
språklig samhandling». (Rammeplan). 



DESEMBER
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

48 01. 02.
Scott 2 år 

49 03.
Adventssamling:
Killingen og Geita

Juletrefest

04.
Julebord Killingen 
og Geita 

05.
Julebord Bukken 1 
og 2 og 6-års 
klubben 

06. 07. 08. 09.

50 10.
Adventssamling:
6-års klubben 

11. 12. 13.
Luciafeiring 

14. 15. 16.

51 17.
Louise 4 år 
Adventssamling: 
Bukken 1 

18. 19.
Nissefest 

20. 21.
Felix H.E 6 år 
Siste dagen før 
juleferien.
God jul! 

22. 23.

52 24.
Barnehagen 
stengt 
Julaften 

25.
Barnehagen stengt
1.Juledag 

26.
Barnehagen stengt
2.Juledag  

27.
Barnehagen stengt
Berit 39 år  

28.
Barnehagen stengt 

29. 30.
Andreas 36 år

01 31.
Barnehagen 
stengt

Barna må gjerne pynte seg den dagen det er julebord.  
Alle foreldre er velkomne på nissefest i skogen 19.12. vi begynner kl. 14. Mer info kommer.
Barnehagen er stengt f.o.m. 22/12. Vi åpner igjen torsdag 03/01. 



Læring
Alle barn har sterke sider, læring preget av årstider!
Rammeplanen legger vekt på at barna i barnehagen skal møte et miljø som oppfordrer barna til å leke, 
lære, utforske og oppleve mestring.  Vi i Geitspranget Naturbarnehage har tro på at vi oppfyller 
rammeplanens krav ved å drive vår virksomhet i et naturpreget miljø. Et miljø som preges av endringer i 
takt med årstidene, som også skaper mye undring og nysgjerrighet for barna. Vi har stor tro på å bruke 
barns nysgjerrighet i møte med naturen som grunnlag for ulike læringsprosesser. Vi jobber og ser nærmere 
på fenomener i naturen som barn er opptatt av.

Gjennom å bruke pedagogisk dokumentasjon aktivt som et verktøy for læring, kan barna lede 
læringsprosessen gjennom undring og spørsmål. 
Vi er opptatt av at barna skal oppleve mestring og utfordringer tilpasset deres utviklingsnivå. Vi har tro på 
at vi sikrer progresjon gjennom at barna er delaktige i læringsprosessen. 

Progresjon i barnehagen innebærer 
at alle barna skal utvikle seg, lære 
og oppleve fremgang. Alle barna 
skal kunne oppleve progresjon i 
barnehagens innhold, og 
barnehagen skal legge til rette for 
barn i alle aldersgrupper får varierte 
leke-, aktivitets-, og 
læringsmuligheter. Personalet skal 
utvide og bygge videre på barnas 
interesser og gi barna varierte 
erfaringer og opplevelser. 
(Rammeplanen s. 44)

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende 
miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, 
utforske, lære og mestre. Rammeplan s. 22



JANUAR 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

1 01.
Barnehagen 
stengt 
1.Nyttårsdag 

02.
Planleggingsdag
Barnehagen 
stengt 

03. 04. 05. 06.

2 07. 08. 09. 10. 11. 12.
Johan 5 år 

13.

3 14.
Emil L.S 6 år
Mikael 6 år 

15. 16.
Christian Husby 
28 år 

17.
Emma Isabelle 
3 år 

18. 19.
Leander B.B 3 år 

20.

4 21. 22. 23.
Oda 2 år 

24. 25.
Tove 57 år 
Fellessamling: 
Bukken 2 

26. 27.

5 28. 29. 30.
Sander 6 år
Brage 5 år 

31.



Voksenrollen 

HVA VIL VI? HVORDAN FÅ DET TIL?

Være anerkjennende. Se barnas behov. Motivere. Møte foreldre, barn og personalet med forståelse og respekt. Snakke, 

drøfte og diskutere med barn.

Være synlige for barna. Vise engasjement, glede, interesse, å være fysisk og psykisk til stede. 

Være omsorgsfulle. Gi barna tid, trøst, omsorg og nærhet. Lytte til enkeltbarnet, forebygge, stoppe, følge opp 

diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre. 

Være samarbeidsvillige. Fremme god dialog mellom barn, foreldre, og personalet. Være positive til barn og voksne. Være 

fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver. 

Være engasjerte. Være oppriktig interessert i jobben. Lytte slik at barna, foreldrene og personalet føler at de har vår 

oppmerksomhet. Vise interesse for det barna kommer med. Finne på aktiviteter for/sammen med 

barna. Villig til å prøve nye ting, og oppdatere oss. 

Barnehagen skal være en lærende 
organisasjon der hele personalet skal 
reflektere rundt faglige og etiske 
problemstillinger, oppdatere seg og 
være tydelige rollemodeller. Vi skal 
være opptatt av barnas ve og vel. Ha 
barna i sentrum, og vi skal jobbe for at 
hvert enkelt barn skal ha det bra i 
barnehagen.

Et kompetent pedagogisk personale er en 
forutsetning for et barnehagetilbud av god 
kvalitet. Kvaliteten i barnehagen er summen av 
personalet. Det hjelper ikke med store og fine 
ord hvis vi ikke er gode voksne for barn og 
foreldre. Vi voksne må fungere godt både hver 
for oss og sammen. Alle har sterke sider, og i et 
felleskap handler det om å spille hverandre gode 
ved å utnytte hverandres styrker.



FEBRUAR 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

5 01. 02. 03.
Torill 54 år

6 04. 05.
Ingrid Christine 
5 år 

06.
Samefolkets dag 

07. 08. 09. 10.

7 11.
Nicklas 6 år 

12. 13. 14.
Rihan 2 år 

15. 16.
Emil R.H 5 år 

17.

8 18. 19. 20. 21. 22.
Fellessamling: 
Geita 

23. 24.

9 25. 26. 27. 28.

Vinterferie i skolen i uke 8 (18-22 februar) 
Gi beskjed dersom ditt barn tar fri! 



Medvirkning

HVA VIL VI? HVORDAN FÅ DET TIL?

Gi barna tid og rom for 
medvirkning. Oppmuntre barna 
til å gi uttrykk for sine tanker og 
meninger.

Ta seg god tid til barna, både som gruppe og enkeltindivid. Tilby barna mange 
anledninger til å uttrykke tanker og meninger i hverdagen. Ta barna på alvor slik at 
de føler seg sett, hørt og verdsatt. Vi må ta ansvar for å gi barn muligheter til å 
uttrykke sine meninger, ellers vil ikke barna kunne påvirke hverdagen sin. 

Fange opp barnas ulike måter å 
uttrykke seg på.

Barn uttrykker seg på ulike måter, både verbalt og nonverbalt. Dette må vi voksne 
være vare på gjennom å se hvert enkelt barn og være tilgjengelige for barna. 

Jobbe etter demokratiske 
prinsipper.

Vise barna at hver stemme teller og at de er en viktig brikke i gruppa. Samtidig skal 
de lære seg å respektere andres meninger og få en forståelse av at det er flertallet 
som bestemmer.

Ta utgangspunkt i barnas 
interesser når vi jobber 
prosjektrelatert. 

Lytte, observere, dokumentere og reflektere over det barna sier og gjør, slik at de 
medvirker i hvilken retning det prosjektrelaterte arbeidet vårt tar.

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

Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta! RP s. 7 



MARS 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

9 01.
Karneval!
Geitspranget 
17 år 

02. 03.

10 04. 05. 06.
Ann Helen 38 år 

07. 08. 09. 10.

11 11.
Synne 4 år 

12.
Greta 51 år 

13. 14. 15. 16. 17.

12 18.
Vida 5 år
Elina 5 år 

19. 20.
Tobias 2 år

21. 22. 23. 24.

13 25. 26. 27. 28. 29.
Fellessamling: 
Killingen 

30. 31.



Hva vil vi? Hvordan få det til?

Vi vil at barna skal få ta i bruk 
sine sterke sider og lære av
hverandre. 

Legge til rette for gode situasjoner der barn føler at de mestrer. Om barna 
skulle vise interesse for noe nytt underveis, må vi voksne være fleksible og 
følge deres interesser. Trekke frem enkeltbarn og la resten av gruppa få se 
deres kunnskap og hva de kan bidra med i fellesskapet. 

Dele tanker med hverandre, 
store og små.

Møte barns tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Stille gode 
spørsmål. Være lydhøre for barnas ønsker og meninger som vi skal ta på alvor 
og bygge prosjektet videre på. Ta med dokumentasjonen tilbake til barna og 
reflektere sammen for å finne ut hvor veien går videre. Vi skal reflektere over 
vår pedagogiske dokumentasjon avdelingsvis og på refleksjonsmøter. 

Utfolde skaperglede, undring 
og utforskertrang. 

Være til stede og fange opp øyeblikk der barna undrer og utfolder seg. 
Dokumentere dette og ta det med tilbake til gruppa eller andre voksne. De 
ansatte må tilegne seg relevant kunnskap. Barna skal oppleve voksne som er 
forberedt og som legger til rette for aktiviteter tilpasset alder og modning. 

Hver dag erfarer barna nye ting gjennom større og mindre prosesser. Det kan være individuelt, sammen med andre barn 
eller sammen med voksne. Det forekommer både spontant og i tilrettelagte aktiviteter. Barna lærer når de er aktive og 
det er gjennom de mange ulike prosessene at de er i stadig utvikling, lærer og erfarer nye ting. De utvikler en forståelse 
for hvordan ting henger sammen. Disse ulike prosessene som barna er i gjennom er viktigere enn et resultat i form av for 
eksempel et maleri eller en figur, det er altså veien til målet som vi mener er essensiell. Ulike prosesser er med å bidra til 
at barna får en forståelse for at det er flere ulike veier til målet. Barna får erfare at sine egne tanker og meninger har 
betydning, samt at de får en forståelse for at andre barns tanker og meninger kan lede frem til samme mål og er av 
samme betydning som egne. Gjennom at personalet legger til rette for ulike prosesser får også enkeltbarnet mulighet til å 
vise frem hva de er gode på. Alle har vi forskjellige kvaliteter og styrker. Og gjennom et kompetent personalet ønsker vi å 
legge til rette for at alle barn får vist nettopp dette. Alle barn skal bli sett og hørt, og oppleve at deres stemme er viktig!

Hvert år tar vi utgangspunkt i og bygger videre på slike prosesser i vårt prosjektarbeid. Her går vi enda grundigere til verks 
og fordyper oss sammen med barna. Prosjektet har varighet på ca. ett barnehageår og sammenfattes i et prosjekthefte 
med oppsummering og evaluering av prosjektet. Her kommer også progresjon tydelig frem.

Prosess arbeid 

Prosessarbeid handler om at vi jobber 
med et tema eller et fenomen som 
barna er interesserte i, der hensikten 
er å skape en arena for forståelse og 
fordypning. Barns medvirkning og 
nysgjerrighet har en sentral plass i 
prosessarbeid og barns lyst til å 
undersøke og utforske skal ha 
betydning for pedagogiske valg. 
Prosessarbeid har ikke nødvendigvis en 
begynnelse og en slutt, men handler 
om temaet eller fenomenet som barna 
er opptatt av og dynamikken som 
oppstår dem i mellom. 



APRIL 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

13 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.

14 08. 09. 10. 11.
Påskesuppe 

12. 13.
Arjam 5 år
Jafet 5 år
Tuva 2 år 

14.
Kristin 26 år 

15 15.
Barnehagen 
stengt

16.
Barnehagen 
stengt 

17.
Barnehagen 
stengt 

18.
Barnehagen 
stengt 
Skjærtorsdag

19.
Barnehagen 
stengt
Langfredag  

20. 21.

16 22.
Barnehagen 
stengt 
2.Påskedag 

Johannes N.S 3 år

23. 24. 25.
Luciana 41 år 

26.
Fellessamling 
voksne fra 
skogen

27. 28.

17 29. 30.
Sigurd A.S 2 år

Barnehagen er stengt i påska (f.o.m 15.04 t.o.m 22.04)
Vi inviterer alle foreldre og søsken til påskesuppe torsdag 11.04 fra kl. 14. Mer info kommer! 
Vi starter opp med foreldresamtaler denne måneden. 



HVA VIL VI? HVORDAN FÅ DET TIL?

Bruke det som en metode i 
prosessorientert arbeid med 
barna.

Ta med dokumentasjon tilbake til barna. 
Reflektere sammen med barna. Dokumentere 
det barna sier og gjør. La barnas tanker skape 
veien videre i prosessarbeid.

Pedagogisk dokumentasjon 
skal være et arbeidsredskap
for å skape progresjon i det 
videre arbeidet vi gjør.

Voksne må være tilstede og observere hva 
barna gjør og interesserer seg for. Ta bilder, 
videoopptak, og notater. Bruke 
refleksjonsmøter for at voksne kan reflektere 
rundt arbeidet sammen og skaffe en dypere 
forståelse over hva barna er interessert i.

At alle barn skal bli sett og 
hørt.

Ved å dokumentere hva barna sier og gjør har 
vi en unik mulighet til å la alle barna komme 
med innspill og sine betraktninger og vise at 
alle har sterke sider . Det er vår oppgave som 
ansatt å få de frem.

Pedagogisk dokumentasjon
«Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som 
handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og 
åpent for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt».

UDIR

Pedagogisk dokumentasjon brukes for å se hva barna er 
opptatt av, for å forstå deres strategier for læring og som 
grunnlag for å drive prosjektarbeid i barnehagen. 



MAI
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

18 01.
Barnehagen 
stengt
Offentlig høytidsdag

Johannes 6 år
Theo 6 år 

02. 03. 04. 05.

19 06. 07. 08. 09. 10.
Besteforeldredag

11. 12.

20 13.
Jo Arvid 4 år
Dennis 4 år 

14. 15.
Emily 2 år 

16.
Felix F. 4 år 
Vi feirer 17.mai i 
barnehagen 

17.
Barnehagen stengt
Grunnlovsdag

18. 19.

21 20. 21.
Sondre M.O 6 år 

22. 23. 24.
Fellessamling 
voksne fra huset 

25. 26.

22 27. 28. 29. 30.
Barnehagen 
stengt 
Kristi Himmelfartsdag 

31.
Planleggingsdag
Barnehagen stengt 

Vi fortsetter med foreldresamtaler 
Denne måneden blir det fotografering! 
Overnattingstur 6-års klubben

Geitspranget geitspranget
HEI HEI HEI.
Det er her vi har det gøy,
Vi klatrer i trærne 
blir skitne på klærne
Er ute i naturen.
HEI HEI HEI!



Sammenhengen barnehage-
skole.
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen 
legge til rette for at barna kan få en trygg og god 
overgang fra barnehage til skole».

«De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å 
begynne på skolen og oppleve at det er en 
sammenheng mellom barnehagen og skolen»

Rammeplan for barnehagen

Å være ute gjennom alle årstider og i alt slags vær er 
en berikelse for oss. Hos de eldste legger vi vekt på 
opplevelser som turer i variert terreng, klatring, 
rappellering, isfiske, kiting, og soppsanking. 
6 års-klubben er et populært innslag hver uke. Vi 
prioriterer dette, og har gode rammer gjennom året. 
Vi kan dra på tur til f.eks. Hegra festning, 
Steinvikholmen og helleristningene ved Leirfall.

Mot slutten av barnehageåret drar vi på 
overnattingstur. Da går vi fra barnehagen, via 
Hessjøen og Skarsjøen før vi når målet på Litjtrøa.
På Skarsjøen trekker vi garn og marksnører.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A B C D E F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Geitspranget Naturbarnehage er 
med i et nettverk med andre 
barnehager i kommunen. Formålet 
med dette nettverket er nettopp å 
gjøre overgangen fra barnehagen 
så smidig som mulig. Vi har god 
dialog med de enkelte skolene. 
Skolen arrangerer foreldremøter 
og førskole.



JUNI 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

22 01.
Geir 5 år

02.

23 03. 04. 05.
Sommer
avslutning

06.
Vetle 3 år 
Leander Ø.B 3 år 

07. 08. 09.

24 10.
Barnehagen 
stengt 
2.pinsedag

11. 12. 13. 14.
Oddrun 49 år 

15.
Emma H.Ø 3 år 

16.

25 17.
Jesper 6 år 

18.
Olav 6 år 

19. 20.
Tuva 4 år 

21. 22. 23.
Magnus 3 år 

26 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Christian Hognes 
45 år 

30. 

Denne måneden blir det gjennomført oppstartssamtaler og 
foreldremøte for nye barn i barnehagen. 
Det blir også sommeravslutning i regi av SU. Nærmere info kommer!



Vurdering av vår virksomhet 
HVA HVORFOR HVORDAN HVEM NÅR
Voksenrollen. For å sikre at vi behandler barna 

med god omsorg og på en 
respektfull, anerkjennende og 
likeverdig måte. Trygghet og 
omsorg er grunnlaget for læring.

Ved hjelp av praksisfortellinger, 
observasjon av hverandre og 
gjennom refleksjon over hva de ulike 
verdibegrepene innebærer i praksis.

Alle. Daglig, uformelt 
og på 
avdelingsmøter 
ukentlig og 
personalmøter 
månedlig.

Faglig innhold. For å sikre barns læring og 
progresjon.

Dokumentasjon over barns 
interesser og læring og voksnes 
arbeidsmetoder brukes som 
grunnlag for refleksjon. 
Tilbakemeldinger fra barn og 
foreldre tas med inn i diskusjonene. 
Månedsskriv med oppsummering og 
evaluering skrives av pedagoger. 

Ansatte, 
barna og 
foreldre.

Ukentlig, 
månedlig. 

Innemiljø/ 
utemiljø.

Miljøet er avgjørende for hvilke 
muligheter barna har og hva de 
lærer. I tillegg skal sikkerheten 
ivaretas. 

Kontinuerlig observasjon og 
refleksjon over hvordan barna 
bruker miljøet og det vi kan tilby. 
Tilrettelegging.

Styrer, 
verneombud 
ansatte,
bedriftshelse
-tjenesten.

Kontinuerlig, og 
ellers etter 
behov.

Arbeidsmiljø 
IA.

For å sikre at alle har det bra og 
trives på jobb. Viktig for å kunne 
være en god voksen for barna.

Medarbeidersamtaler, uformelle 
samtaler, bedriftshelsetjenesten

Ansatte, 
styrer, 
tillitsvalgt

Minst to ganger 
pr år. 

Foreldre-
samarbeid.

Viktig for barna at det er et nært 
samarbeid mellom hjem og 
barnehage. Viktig at foreldrene 
føler seg trygge på at barna blir 
ivaretatt på best mulig måte.

Gjensidige tilbakemeldinger, 
foreldremøter, foreldresamarbeid.

Foreldre og 
ansatte.

Daglig, 
foreldresamtaler 
høst og vår, 
foreldremøte 
høst (vår ved 
behov).



JULI 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

27 01. 02. 03. 04. 05.
Nelli 3 år 

06. 07.

28 08.
Jenny 2 år 

09. 10. 11. 12.
Hedda 3 år 

13. 14.

29
Feriestengt

15.
Barnehagen 
stengt 

16.
Barnehagen 
stengt 

17.
Barnehagen 
stengt

18.
Barnehagen 
stengt 

19.
Barnehagen 
stengt 

20. 21.

30
Feriestengt

22.
Barnehagen 
stengt 

23.
Barnehagen 
stengt 

24.
Barnehagen 
stengt 

25.
Barnehagen 
stengt 
Leon 5 år 

26.
Barnehagen 
stengt 

27. 28.
Ann Iren 31 år 

31 29. 30.
Sigurd S. 2 år 
Morten 48 år 

31.

Barnehagen holder stengt i uke 29 og 30! 
God ferie til små og store!



Hverdagsmatematikk ved Geitspranget naturbarnehage.
«Barnehagen skal synliggjøre 
sammenhenger og legge til rette for at 
barna kan utforske og oppdage 
matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, 
kunst og kultur og ved selv å være 
kreative og skapende. Arbeidet skal 
stimulere barnas undring, nysgjerrighet 
og motivasjon for problemløsing».
Rammeplan for barnehagen

I det kommende barnehageåret ønsker vi å ha spesielt fokus på 
fagområdet «Antall, rom og form» i rammeplan. Dette for alle 
avdelingene ved barnehagen. En av de ansatte ved Geitspranget 
har gjennomført videreutdanning ved Nord universitetet, med 
fokus på utforskende arbeid med naturfag og matematikk. 
Utforsking blir et nøkkelbegrep i denne sammenhengen. Vi 
ønsker blant annet at barna skal få:

• Leke og eksperimentere med tall, mengder og telling.
• Bruke kroppen og sansene og utvikle romforståelse.
• Erfare størrelser og sammenligne disse.
• Undersøke og gjenkjenne ulike former, farger og mønster. Og 

sortere dem på forskjellige måter.

Utforskende arbeid som metode er godt etablert i det 
pedagogiske arbeidet ved Geitspranget naturbarnehage. Dette 
gjennom vårt fokus på prosjekt og prosessarbeid. 
Vi ønsker å bruke hverdagslige situasjoner i samspill med 
omgivelsene vi befinner oss i. Bruke barnas lekende nysgjerrighet 
i møte med matematiske fenomener og sammenhenger. 


