
Årsplan 2017/2018  

Barnehagen vår 
Harmonien barnehage har 5 aldersinndelte avdelinger med plass til ca 118 barn/113-115 barn pr. 
dag, 24-25 årsverk i grunnbemanning og 50% pedagogtetthet. I tillegg kommer spesialpedagoger, 
studenter, praksisplasser og lekeressurser. Avdelingene tilrettelegges i form av tilpasset leke- og 
læringsmiljø og pedagogisk arbeid. Barnegruppene er utgangspunkt for vennskap, lek og 
samarbeid. Innenfor hver aldersgruppe er det barn med ulike behov og forutsetninger. Barna kan 
bli kjent med hverandre på tvers av avdelinger både ute og inne. Tidlig på morgenen og seint på 
ettermiddagen er vi sammen på midtrommenene eller ute.  
 
Med barnehagens visjon: Harmonien - der magien setter spor ønsker vi at arbeidet med 
barnehagens fokusområder, musikk og drama, skal gi barna opplevelser og erfaringer som setter 
spor – ikke bare her og nå – men for livet.  
 
Vi vil skape magiske univers der alt kan skje. Vi vil gi rom for at barna kan være aktive deltagere i 
dramatisk lek, som også kan bidra til å utvikle selvfølelse og mestringsfølelse. 
Ved å bruke bl.a. avdelingsfigurene som verktøy får barna dramatiske og musikalske opplevelser. 
 
Dette barnehageåret vil vi ha et særlig fokus på musikk og matematikk med bl.a. teknologi som 
verktøy gjennom vår barnehagebaserte kompetanseutvikling. Det er mye matematikk i musikk. 
Likestilling og demokrati/barns medvirkning vil være grunnmuren vi bygger vårt arbeid på. 
Hvordan vi jobber med dette er nedfelt i Årsplanens tiltak og progresjonsplan, og i bl.a. 
kommende månedsbrev og månedsplaner i MyKid.  
 
Tor Åge Bringsværd, forfatter og bysbarn, har gitt navn til avdelingene, de er barnebokfigurer fra 
hans fantastiske univers. Avdelingsfigurene er et av temaene på hver avdeling, hvert år. Barna vil 
gjennom barnehagetiden bli kjent med de ulike avdelingsfigurene. De fleste barn og ansatte følger 
hverandre fra avdeling til avdeling. 

 
KOKOS er verdens minste elefant. Han er gitt i gave til Petra fra Karsten. Han heter 
Kokos fordi han har bodd i en eske det har vært kokosboller i. 
 
 

 
LØVEUNGEN er kosedyret til Karsten, og bestevenn med Petras Frøken Kanin. De 
finner på mye morsomt og spennende mens Karsten og Petra leker sammen. 
 
 
 

RUFFEN bor i et slott på en mystisk øy langt uti havet. Han er ikke som andre 
sjøormer – han kunne nemlig ikke svømme… Men han blir etter hvert en modig liten 
sjøorm, og havets helt.  
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KLABERT er den eneste av sitt slag, og likner ikke på noen annen enn 
seg selv. Han er eventyrvaktmester og sørger for at dyr, mennesker og troll er på 
rett plass til rett tid – slik at alt kan gå riktig for seg, og handlingen ikke blir surriball. 
Med seg på laget har han sin snille heks Gurimalla. 
 
 
TAMBAR er en snill og vilter femåring. Men han har en hemmelighet. Ingen må få 
vite at han er en ekte trollunge – med hale og kjempekrefter, og som til og med 
forstår dyrespråket.  
 

Frampå 2.0 Hovedmål 
I våre barnehager er alle barns handlinger og ytringer betydningsfulle. Barna skal erfare at deres 

kreativitet, vitebegjær, nysgjerrighet og utforskning tas på alvor og inngår i alles rett til å være 

aktive borgere i et demokratisk samfunn. Likestilling og likeverd vektlegges i det pedagogiske 

innholdet. 

Barnehagedeltakelse skal tilrettelegge for å gi barn øving i demokratiforståelse. Et godt 

utgangspunkt for dette er å verdsette barndommens egenverdi. Det innebærer å gjøre barns lek, 

samspill og ytringer i barnehagen betydningsfulle og å vektlegge dette i planlegging, 

dokumentasjon og vurdering av barnehagens virksomhet. I tillegg skal det alltid tilrettelegges for 

trivsel og glede i lek og vennskap.  

En god måte å oppnå kompetanseutvikling på er å inkludere ledere og ansatte i felles prosesser 

der organisasjonens samlede kompetanse utvikles. Dette kalles barnehagebaserte 

kompetanseutviklingstiltak og innebærer systematiske utviklingsarbeid som involverer hele 

personalet og foregår i den enkelte barnehage. Grenland Barnehagedrifts strategi «Frampå 2.0» 

implementeres som et toårig tverrfaglig systematisk utviklingsarbeid med lokal tilpassing til den 

enkelte barnehage. Å gjennomføre utviklingsarbeid bidrar til en utviklingsprosess på egen 

arbeidsplass for alle ansatte, på tvers av kompetansenivå. Resultatet er læring for alle og økt 

kvalitet på det pedagogiske tilbudet til barna.  

Frampå-området «barns medvirkning, likestilling, demokrati» inngår i barnehagens 

utviklingsarbeid i strategiperioden. Det samme gjelder Frampå-området «teknologi og realfag». 

Tiltak knyttet til disse områdene nedfelles i barnehagens årsplan. 

Barnehagen er en del av Læringsverkstedet AS. Læringsverkstedets barnehager skal få verdens 

viktigste verdier til å vokse. «Verdens viktigste verdier» er barna, de som skal forme og utvikle 

framtiden vår. Læringsverkstedet ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i trygghet og 

empati. For at barna skal oppleve dette, skal vi som medarbeidere og fellesskap gjøre det samme. 

Å få verdens viktigste verdier til å vokse er en oppgave å bruke livet på.  
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Frampå for danning gjennom 
omsorg, lek og læring  

Målsettinger fra Barnehageloven og Rammeplan: 
 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 

Målsettinger fra «Frampå 2.0» 
 Våre ansatte møter det enkelte barn som et individuelt og fullverdig menneske 

 Etisk refleksjon skal ligge til grunn for faglige og administrative beslutninger 
 

Fagressurser 
Utgiver Tittel og link 

Grenland Barnehagedrift Frampå 2.0 

KD Barnehageloven 

Udir Rammeplan for barnehagens oppgaver og innhold 

Udir Kompetanse for framtidens barnehage 

Utdanningsforbundet Lærerprofesjonens etiske plattform 

Nasjonalt ressurssenter Kunst og kultursenteret 

Tiltak for å oppnå dette i år: 
 Ansatte skal anerkjenne barns undring og forskertrang gjennom å se barnet som et subjekt, 

som bl.a. betyr at vi ser på barnet som likeverdig med voksne, at barnet er kompetent, at vi 

anerkjenner og respekterer barnet. 

 Ansatte skal være aktive, lekende, sensitive og tilstedeværende, samt være støttende inn i 

barns lek utfra barnas forutsetninger og behov. Dette gjøres bl.a. ved å veilede barn som 

trenger det inn i lek, eller tilføre leken nye elementer for å utvikle leken videre. 

 Musikk og teknologi skal komme til syne i aktiviteter og lek både inne og ute i barnehagen. Bl.a 

gjennom rim og regler, bruk av instrumenter, bevegelsessanger og koding (programmering, 

komponering) 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/kompetanse_for_fremtidens_barnehage_2013.pdf
http://www.utdanningsforbundet.no/upload/L%c3%a6rerprof_etiske_plattform_297x460%20(3).pdf
http://www.kunstkultursenteret.no/
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Frampå for barns medvirkning, 
likestilling og demokrati  

Målsettinger fra Barnehageloven: 
 Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering 

 Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger 

Målsettinger fra «Frampå 2.0» 
 Det tilrettelegges for barns medvirkning gjennom at barna deltar i og har innflytelse på 

fellesskapet 

 Likestilling og likeverd ligger til grunn for all læring og pedagogisk virksomhet i barnehagen 
 

Fagressurser 
Utgiver Tittel og link 

Grenland Barnehagedrift Fagplan Barns Medvirkning 

Likestillingssenteret Veileder for likestilt pedagogisk praksis 

Udir m. flere Min stemme 

Nasjonalt ressurssenter Læringsmiljøsenteret 

Udir Temahefte - Barns medvirkning 

Udir Temahefte - Likestilling i det pedagogiske 
arbeidet i barnehagen 

Tiltak for å oppnå dette i år: 
 Ansatte skal være lydhøre for barnas egne uttrykksmåter ved å lytte og tolke uttrykk, både 

verbalt og kroppslig. 

 Ansatte skal fremme demokrati i barnegruppa ved bl.a å se hvert enkelt barns behov og 

forutsetninger. Ved å gi barna tid og rom til å forme, utvikle og kommunisere sine tanker og 

ønsker gir vi dem mulighet til å påvirke sin egen hverdag og felleskapet i barnehagen.  

 Ansatte skal ha en anerkjennende holdning og legge til rette for varierte og allsidige aktiviteter 

som fremmer utforskertrang og fantasi. Uavhengig av bl.a. kjønn, kulturell bakgrunn, religion, 

alder og funksjonsevne.  

  

http://barnehagemagasinet.no/pedagogikk/
http://www.likestillingssenteret.no/Portals/0/Veiledere/2012/Veileder%20barnehager.pdf
http://www.minstemme.no/
http://laringsmiljosenteret.uis.no/
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_barns_medvirkning.pdf
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_likestilling_i_det_pedagogiske_arbeidet_i_barnehagen.pdf
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_likestilling_i_det_pedagogiske_arbeidet_i_barnehagen.pdf
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Frampå for teknologi og realfag  

Målsettinger fra Barnehageloven 
 Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter 

 Barnehagen skal fremme digital kompetanse ved å benytte digitale verktøy på en lekende, 
motiverende, reflektert og sikker måte i arbeidsområdene gitt i Rammeplanen 

Målsettinger fra «Frampå 2.0» 
 I våre barnehager benytter vi teknologi og digitale verktøy som innfallsvinkel til matematikk og 

naturfag 
 

Fagressurser 
Utgiver Tittel og link 

Grenland Barnehagedrift Fagplan Digital hverdag 

Kunnskapsdepartementet «Tett på realfag» 

Nasjonalt senter Senter for IKT i utdanningen 

Nasjonalt senter Naturfagsenteret 

Nasjonalt senter Matematikksenteret 

Udir Temahefte - Antall, rom og form 

Udir Temahefte - IKT i barnehagen 

Udir Temahefte - Natur og miljø 

Tiltak for å oppnå dette i år: 
 Harmoniens barnehagebaserte kompetanseutvikling har fokus på musikk og matematikk med 

bla. teknologi som verktøy. Ansatte skal bruke matematiske og musikalske begreper, og gir 

barna matematiske erfaringer bl.a.gjennom musikk, dans og drama. Ansatte deler barna inn i 

ulike grupper hvor barna blir kjent med og erfare ulike musikkinstrumenter, musikalske 

sjangrer og de musikalske grunnelementene melodi, klang, dynamikk, form, rytme, puls og 

tempo. 

 Ansatte benytter digitale verktøy i pedagogiske prosesser med barna. Barna kan bl.a. utforske 

ulike digitale verktøy, bruker tilpassede apper, lage musikk på nettbrett/PC, opptak av lyd og 

film, osv. Ruffen lager CD, Klabert bok og Tambar film. Digitale verktøy benyttes i et EdTeck 

perspektiv (læringsteknologi), områder hvor ansatte lar pedagogikk og teknologi møtes.  

 

 

 

http://barnehagemagasinet.no/pedagogikk/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tett-pa-realfag/id2435042/
https://iktsenteret.no/malgruppe/barnehage
http://www.naturfagsenteret.no/
http://www.matematikksenteret.no/content/5058/Laringsressurser
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_antall_rom_og_form.pdf
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_ikt_i_barnehagen.pdf
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_natur_og_miljo.pdf
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Frampå for lek  

Målsettinger fra Barnehageloven 
 Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted 

for felleskap og vennskap 

 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang 

Målsettinger fra «Frampå 2.0» 
 Våre ansatte bidrar til å iverksette, verne og videreutvikle leken 
 

Fagressurser 
Utgiver Tittel og link 

Udir «Barns trivsel – voksnes ansvar» 

Udir Språk i barnehagen - Mye mer enn bare prat 

Udir Temahefte - De minste barna i barnehagen 

Tiltak for å oppnå dette i år: 
 Ansatte deler barna inn i grupper hvor ansatte legger vekt på dramalek, rollelek, sang, musikk 

og barns medvirkning.  

 Ansatte skal inspirere til nye lekemiljøer for barna både ute og inne. Barn skal få mulighet til å 

uttrykke seg spontant gjennom indremotivert lek i trygge omgivelser.  

 Sammen med barna skal de ansatte skape rom for undring og utforskertrang rundt vårt 

utviklingsarbeid med fokus på musikk og matematikk med bla. teknologi som verktøy. 

  

http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Trivsel/trivselsveileder/
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/veiledere/sprakveileder/udir_sprakveilederdigital.pdf
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_de_minste_barna_i_barnehagen.pdf
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Frampå for språklig kompetanse  

Målsettinger fra Barnehageloven 
 Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter 

 Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket 
som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og 
følelser 

Målsettinger fra «Frampå 2.0» 
 Våre ansatte skaper et inspirerende språkmiljø i barnehagen 

 

Fagressurser 
Utgiver Tittel og link 

Udir «Språk i barnehage – mye mer enn bare prat» 

Udir Temahefte om språklig og kulturelt mangfold 

Nasjonalt ressurssenter Skrivesenteret 

Nasjonalt ressurssenter Lesesenteret 

Nasjonalt ressurssenter Fremmedspråksenteret 

Lesesenteret Språksløyfer 

Udir Temahefte - Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen 

Nasjonalt ressurssenter Nynorsksenteret 

Tiltak for å oppnå dette i år: 
 Ansatte skal gjennom litteratur gi barna rom for fabulering og filosofering som fremmer 

språket. Ansatte bruker bl.a avdelingsfigurene, Tor Åge Bringsværd sine bøker, rim, regler, 

musikalske og matematiske begreper.  

 Ansatte deler barna inn i grupper hvor ansatte legger vekt på sang, litteratur, rim og regler. 

Ansatte bruker bl.a tekstskaping som verktøy. 

 Ansatte tolker og bekrefter barns uttrykk og setter ord på deres inntrykk og opplevelser.  

  

http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Sprak/sprakveileder/
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf
http://www.skrivesenteret.no/
http://lesesenteret.uis.no/
http://www.fremmedspraksenteret.no/
http://sprakloyper.uis.no/
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte-_om_sprakmiljo_og_sprakstimulering_i_barnehagen_bokmal_web.pdf
http://www.nynorsksenteret.no/
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Frampå for sosial kompetanse og 
inkluderende fellesskap  

Målsettinger fra Barnehageloven  
 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi 

 Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som felleskap, omsorg og medansvar 

Målsettinger fra «Frampå 2.0» 
 Det er alle ansattes ansvar å møte barna med verdighet og å legge til rette for at alle barna får 

positive erfaringer med lek og vennskap 

 Barnehagen bidrar til å utjevne sosiale forskjeller og har en samfunnsoppgave i tidlig 

forebygging av diskriminering og mobbing 

 

Fagressurser 
Utgiver Tittel og link 

Udir «Barns trivsel – voksnes ansvar» 

Nasjonalt ressurssenter Flerkulturell opplæring 

Grenland Barnehagedrift Fagplan Barns Medvirkning 

Udir Temahefte - Barn med nedsatt 
funksjonsevne 

Tiltak for å oppnå dette i år: 
 Ansatte skal være tydelige rollemodeller og veilede barn med fokus på positive 

samspillsituasjoner. F.eks. hjelpe hverandre, trøste, vente på tur, samarbeide og dele, sette 
egne grenser og respektere andres for bl.a. å forebygge mobbing.  

 Ansatte skal arbeide for støttende og anerkjennende relasjoner og tilrettelegge for glede, 
estetiske inntrykk, humor og følelsesmessige opplevelser bl.a. med avdelingsfigurene som 
verktøy. 

 Barnehagen markerer høytider fra representerte kulturer og religioner i barnegruppene, med 
bl.a. musikk og sanger fra ulike kulturer og høytider. 

 Ansatte følger Læringsverkstedets Handlingsplan mot mobbing i forhold til forebygging, 
avdekking og rutiner for håndtering av mobbing.  

 Ansatte legger til rette for et læringsmiljø hvor alle barn får like muligheter. I tillegg tilbyr 
barnehagen bl.a svømmeskole, skøyteskole, konserter og teater 

 
  

http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Trivsel/trivselsveileder/
http://nafo.hioa.no/
http://barnehagemagasinet.no/pedagogikk/
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/om_barn_med_nedsatt_funksjonsevne_i_barnehagen.pdf
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/om_barn_med_nedsatt_funksjonsevne_i_barnehagen.pdf
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Frampå for helse og miljø  

Målsettinger fra Barnehageloven 
 Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen 

 Barnehagen har en helsefremmende og forebyggende funksjon 

 Barna får mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen 

Målsettinger fra «Frampå 2.0» 
 Våre ansatte tilrettelegger for at barna får mulighet til daglig fysisk aktivitet i barnehagen 

 Miljøvern, gjenbruk og kunnskap om vårt ansvar for naturen inngår i barnehagens dagligliv 
 

Fagressurser 
Utgiver Tittel og link 

Grenland Barnehagedrift Veileder Kosthold 

Grenland Barnehagedrift Veileder Hygiene og smittevern i 
barnehagen 

Grenland Barnehagedrift Veileder Klær og utstyr 

Nasjonalt ressurssenter Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk 
aktivitet 

Nasjonalt ressurssenter Naturfagsenteret 

Tiltak for å oppnå dette i år: 
 Avdelingene har turgrupper som aktivt bruker barnehagens nærmiljø, samt deltar på 

skøyteskole, svømmekurs, ulike idrett/friluftsarrangement arrangert for ulike aldersgrupper. 

Ansatte bruker teknologi ved f.eks. å ta i bruk geocaching, digitale kart, fysiske kart etc på turer 

i nærmiljøet. 

 Gjennom musikk, dans, drama og grovmotorisk lek/aktiviteter bidrar ansatte til at barna får en 

sunn fysisk helse. Vi benytter oss av Dovregubben, midtrommene inne og utendørs 

motorikkbane. 

 Ansatte er bevisst kildesortering og står frem som gode rollemodeller som tar vare på, og 

respekterer naturen og omgivelsene våre. Videre legger ansatte til rette for at barna har 

gjenbruksmateriell tilgjengelig til bruk i lek og formingsaktiviteter, samt til å lage egne 

rytmeinstrumenter.  

 Barn og ansatte i barnehagen setter fokus på å ta vare på og ha respekt for naturen og 

omgivelsene. Ansatte legger til rette slik at barna kan være med på sjekkrunder og 

«ruskenaksjoner» i og utenfor barnehagen der vi rydder og plukker søppel.  

 Ansatte legger til rette for ro og hvile ved bruk av aktiviteter med fokus på sanselige 

opplevelser og kroppsbevissthet. Avdelingenes grupperom holdes av til for eksempel digitale 

http://barnehagemagasinet.no/nyttig-informasjon/
http://barnehagemagasinet.no/nyttig-informasjon/
http://barnehagemagasinet.no/nyttig-informasjon/
http://barnehagemagasinet.no/nyttig-informasjon/
http://mhfa.no/
http://mhfa.no/
http://www.naturfagsenteret.no/
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landskap, lydbøker, rolige musiske opplevelser og aktiviteter med fokus på 

kroppsbevissthet. I samarbeid med foreldrene skal barna få dekket sitt 

individuelle behov for søvn og hvile i barnehagen. 

Frampå for skolestartere 

Målsettinger fra Barnehageloven 
 Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for at overgangen fra barnehage til 

grunnskole skal være godt forberedt for barna. Dette foregår i nært samarbeid med barnas 
hjem 

Målsettinger fra «Frampå 2.0» 
 Våre barnehager har et pedagogisk tilbud tilrettelagt for skolestartere 
 

Fagressurser 
Utgiver Tittel og link 

Grenland Barnehagedrift Fagplan Overgang 

Udir Fra eldst til yngst 

Ulike nasjonale ressurssenter  

Ulike kommunale styringsdokumenter  

Tiltak for å oppnå dette i år: 
På Tambar kalles skolestartergruppa «Skolekongler». 
 

 «Fagplan Overgang» er utgangspunktet for arbeidet med Skolekonglene. Det gjennomføres 
filosofiske barnesamtaler, utviklingssamtaler og avslutningssamtaler med barna. 
Skolekonglene lager «Meg selv» plakat til skolen og SFO. 

 Ansatte har fokus på (mye av dette gjelder også de andre avdelingene): 
o Sosial kompetanse som bl.a. er å samhandle positivt med andre, ta initiativ til og 

opprettholde vennskap. Delta i fellesskapet. Bry seg om andre, kunne ta andres 
perspektiv og bidra til å løse konflikter. Vente på tur, tolke andres signaler og være 
trygg og stolt over egen identitet. 

o Kommunikasjonskompetanse som bl.a. er å kunne uttrykke seg hensiktsmessig i 
samspill, lek, uttrykke følelser, ønsker og erfaringer. Bruke språket til å løse konflikter 
og skape positive relasjoner. Ta imot enkle beskjeder. 

o Praktiske ferdigheter som bl.a. selvstendighet ved toalettbesøk, kle av og på seg, rekke 
opp hånda, godt blyantgrep, samt ha orden, oversikt og kunne passe på egne saker.    

 Skien kommunes egen plan for overgang barnehage og skole følges opp i barnehagen. Dette 
gjør vi ved at ansatte deltar på møter og overfører nødvendig informasjon. 
Barnehagen/Skolekonglene og skolen(e) besøker hverandre. 

  

http://barnehagemagasinet.no/pedagogikk/
http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/fra_eldst_til_yngst_veileder_fra_kd.pdf
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Frampå for foreldresamarbeid  

Målsettinger fra Barnehageloven 
 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling 

 For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg 

Målsettinger fra «Frampå 2.0» 
 Vi vurderer samarbeidet med barnas hjem som grunnleggende for alt arbeid i barnehagene 

våre. Det er den daglige kontakten som er viktigst. 
 

Fagressurser 
Utgiver Tittel og link 

Grenland Barnehagedrift Veileder Foreldresamarbeid 

Grenland Barnehagedrift Veileder Hygiene og smittevern i 
barnehagen 

Grenland Barnehagedrift Veileder Klær og utstyr 

FUBHG Foreldreutvalget for barnehager 

Tiltak for å oppnå dette i år: 
 Ansatte har fokus på at kommunikasjonen med foreldre/foresatte er preget av åpenhet, 

kunnskap, respekt og tillit som bidrar til et godt foreldresamarbeid, og at barnehagen er en 

arena for dialog, veiledning og råd. Uformelle møtepunkter i bringe- og hentesituasjoner 

ansees som en vesentlig del av det daglige foreldresamarbeidet.   

 Gjennom ulike samarbeidsmøter medvirker foreldre og ansatte aktivt i planlegging av 

barnehagens innhold; Oppstartsamtaler, utviklingssamtaler, foreldremøter, FAU 

(foreldreutvalg), SU (samarbeidsutvalg) og brukerundersøkelser. Ved behov kan ekstra 

samtaler avtales mellom foreldrene/foresatte og barnehagen. I tillegg inviterer barnehagen 

familiene til ulike arrangementer gjennom barnehageåret. 

 Ansatte og foreldre bruker MyKid, en nettbasert kommunikasjonskanal. Der finnes bl.a. 

månedsplan og månedsbrev, informasjon og påminnelse fra avdeling eller om enkelt barn, 

bilder. Alle foreldre registrerer inn egne opplysninger, legger inn om barnet kommer, har 

fri/ferie eller er syk, samt kan gi barnehagen relevant informasjon.  

 

  

http://barnehagemagasinet.no/nyttig-informasjon/
http://barnehagemagasinet.no/nyttig-informasjon/
http://barnehagemagasinet.no/nyttig-informasjon/
http://barnehagemagasinet.no/nyttig-informasjon/
http://www.fubhg.no/
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Frampå for planlegging, 
dokumentasjon og vurdering 

Målsettinger fra Barnehageloven 
 Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes 

 Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier 

 Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes 
fortløpende 

Målsettinger fra «Frampå 2.0» 
 Gjennom utøvelse av pedagogisk ledelse er det daglig leder som sammen med de pedagogiske 

lederne utformer, leder og har ansvar for det faglige innholdet i barnehagene våre 
 

Fagressurser 
Utgiver Tittel og link 

Grenland Barnehagedrift Fagplan Planlegging, dokumentasjon og 
vurdering 

Udir Rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver 

Tiltak for å oppnå dette i år: 
 Pedagogiske prosesser og barns læring synliggjøres og dokumenteres gjennom bilder og tekst 

på veggene, barnas egne permer og i MyKid (månedsbrev, månedsplan, dagen i dag, bilder, 
mm.). Barns produkter og prosesser innenfor bl.a. musikk, matematikk og teknologi 
dokumenteres/vises frem på avdelingen. 

 Ansatte lytter til innspill fra foreldre om barnehagehverdagen og enkeltbarn, og tar det med 
videre i planlegging og vurdering. Dette er med på å sikre foreldres rett til medvirkning. 

 Barnehagens ansatte følger opp forventninger og krav våre styringsverktøy har til planlegging, 
dokumentasjon og vurdering.  Dette gjøres ved bl.a. å levere Kvartals- og halvårsrapporter til 
eier. Gjennomføre og følge opp bruker- og medarbeiderundersøkelse. Skrive årsplan som 
godkjennes av SU.  

  

http://barnehagemagasinet.no/pedagogikk/
http://barnehagemagasinet.no/pedagogikk/
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf
http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf
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Progresjonsplan - fagområdene i Rammeplanen 
Planen gir eksempler på tiltak/aktiviteter barnehagen benytter i arbeidet med de ulike 
fagområdene som er beskrevet i Rammeplanen. I arbeid med temaer, prosjekter og 
hverdagsaktiviteter vil ulike fagområder ofte overlappe og utfylle hverandre. 
 

Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst 

1-2 år Rim og regler 
Se i, lese  
Nettbrett – musikk, former, tall etc 
Sanger med bevegelse  
Bruk av rytmeinstrumenter  

3-4 år Spille inn CD (Ruffen), skrive bok (Klabert) 
Klappe og telle stavelser, (matematiske begreper) 
Eventyr-/ språkesker 

Dramatisk lek med innslag av musikk og matematikk 
Utvider sangrepertoaret   

Skolestartere Tall- og språksprell Bl.a. lytte ut lyder, stavelser, klappe ut navnet sitt 
Spille inn film 
Dagtavle – dato, dag, månedLeke med språket ved bla å fabulere, dikte, 
synge 

Fagområde: Kropp, bevegelse og helse 

1-2 år Bevegelsessanger  
Dans 
Rolige musiske opplevelser/aktiviteter med fokus på kroppsbevissthet 

3-4 år Musikalske aktiviteter med bevegelseselementer  
Grenlandslekene (Klabert) 
Turbotråkk v/Turistforeningen (Klabert) 
Motoriske grupper/tumlegrupper  

Skolestartere Regelleker 
«Frukt og fotball» 
Spill 

Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet 

1-2 år Bruke ulike instrumenter og musikksjangere  
Musikksamlinger 
Dramatisering og utkledning  
Forming  

3-4 år Bevegelseslek til de musikalske grunnelementene: klang, dynamikk, form, rytme, 
tempo, puls 
Erfare forskjell på ulike toner (- løpe- og gånote) 
Komponere – eks. makey-makey som gulvpiano, I-pad app:Kleezy 
Teaterfestivalen 

Skolestartere Musikksamlinger, grupper, prosjekter  
Dramaforløp 
Formingsaktiviteter innenfor matematikk og musikk  
Fremføre for andre 
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Fagområde: Natur, miljø og teknikk 

1-2 år Oppleve ulike årstider/vær  
Bruke naturmaterialer til å lage lyd 
Digitale verktøy  
Synge sanger om naturen og årstidene 

3-4 år Eksperimentere  
Gjenbruksmaterialer, sortering av søppel/kildesortering – lage musikk og 
musikkinstrumenter 
Makey-makey og I-pad 

Skolestartere Animasjonsfilm  
Skøytebane  
NAF-banen/NAFFEN  

Fagområde: Etikk, religion og filosofi 

1-2 år Markere høytider og synge sanger knyttet til høytid og ulike kulturer 
Undre seg sammen med barna rundt musikk  
Julesanger 
Musikksamlinger 

3-4 år 17.mai markeringer 
Kjennskap til ulike kulturer, sang, musikk, dans 
Adventsamlinger, påskevandring 
Filosofiske samtaler 

Skolestartere Lucia og juleevangeliet – barna har roller i skuespillet, julevandring 

Fagområde: Nærmiljø og samfunn 

1-2 år «Harmoniensangen»  
Lyder i nærmiljøet 

3-4 år Lydapper på nettbrett 
Lage musikk/konsert ute 
Lage instrumenter fra gjenbruk  
Teaterferstivalen (PiT) 

Skolestartere Nasjonal brannvernuke (Flambært) (4-5 år) 
Ibsens bursdag 

Fagområde: Antall, rom og form 

1-2 år Sanger med fokus på tall og former 
Telleregler og eventyr med tall  
Puttekasser 
Puslespill 

3-4 år Sortere, systematisere, ha ulike lyder for ulike aktiviteter 
Musikalske grunnelementer: klang, dynamikk, rytme, tempo, puls og form 
Sette sammen ulike toner på notelinjer – høre musikken en lager/ 
komponere   
Introduksjon til musikkteoretiske begreper (notering av musikk, dynamikk) 
Koding (programmering) 
Bruke matematiske og musikalske begreper 
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Skolestartere Dramagruppe – musikk, eventyr  
Stasjonslek 

Om årsplanen 
Grenland Barnehagedrift har som formål å være en barnehageeier som i samarbeid med barna, 
barnas hjem og våre ansatte drifter og utvikler pedagogiske virksomheter til beste for 
enkeltbarnet og samfunnet. 
 
Våre barnehager drives i samsvar med Barnehageloven, Rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver og vårt strategidokument «Frampå 2.0». Den enkelte barnehages årsplan gir 
informasjon om de overordnede målene i styringsdokumentene og barnehagens tiltak for å nå 
disse. 
 
Årsplanen er blant annet de ansattes arbeidsdokument og konkretiserer føringene fra 
Barnehageloven med forskrifter og «Frampå 2.0». Barnehagens månedsbrev og månedsplan 
beskriver hvordan arbeidet med tiltakene i årsplanen omsettes i praksis på den enkelte avdeling. 
Dette publiseres på MyKid. 
 
Et mål med planene er å gi barnas foresatte kunnskap og oversikt over barnehagens pedagogiske 
innhold. Sammenhengen mellom barnehagens konkrete aktiviteter og de overordnede målene i 
årsplanen skal synliggjøres. 
 
Barnehagens årsplan godkjennes av barnehagens styre og samarbeidsutvalg. 

MyKid 
MyKid er en nettbasert kommunikasjonskanal mellom barnehagen og foreldre/foresatte og 

mellom ansatte i barnehagen. 

Barnehagen har et spesielt ansvar for at foreldre/foresatte får riktig informasjon til rett tid. 

Informasjonen varierer fra beskjeder om enkeltbarn, til informasjon som gjelder hele avdelingen, 

til hele barnehagen eller mellom ansatte.  

I tillegg til den daglige kontakten er MyKid vår foretrukne kommunikasjonskanal mellom hjem og 

barnehage. 


