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Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan 
gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre 
interesserte. Rammeplanen for barnehagens innhold gir mange føringer for hva personalet i barnehagen skal gjøre, og 
årsplanen viser hvordan vi tenker å gjøre dette. Barnehageåret vil også være preget av vår deltagelse i forsknings- og 
kvalitetsutviklingsprosjektet Trygg før tre, som fokuserer på å utvikle personalets relasjonskompetanse for å kunne ivareta de 
minste barna på best mulig måte.
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Til barnas beste
Visjonen skal ligge til grunn for alt vi gjør – og vi 

må kontinuerlig reflektere rundt hva som er til 

barnas beste

VÅR VISJON

Aner-
kjennelse

Medvirkning

Ulikhet som 
ressurs

Velkommen

”Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og 
oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid” 
(Rp, 2017, s.7). Vårt verdigrunnlag bygger på rammeplanens 
verdigrunnlag, men dette året ønsker vi å ha særlig fokus på:

o Velkommen – alle har rett til å  føle seg velkommen på 
Tønsåsen. Dette skal gjenspeiles i måten personalet møter 
barn, foreldre og andre på – og det fysiske miljøet skal 
ønske velkommen inn til lek og læring. Velkommenhet
handler også om å skape møter der alle får mulighet til å se 
hverandre.

o Medvirkning er en rettighet til å gi uttrykk for sine 
synspunkter i saker som berører en. Barn uttrykker seg 
med mange språk, ikke bare det verbale. Det handler om at 
barns synspunkter blir tatt i betraktning og får en 
konsekvens for det pedagogiske arbeidet.

o Anerkjennelse. Alle skal anerkjennes som den de er, med 
rett til egne følelser og opplevelser.

o Ulikhet som ressurs. Alle er unike med egne ressurser og 
kompetanser. Vi vil skape en atmosfære der ulike tanker er 
velkomne. Når ulike tanker møtes og konfronteres utvides 
vår egen tanke og vi får mulighet til å lære av hverandre. 

VÅRT VERDIGRUNNLAG
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o i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet skal få en 
trygg og god start i barnehagen.

o tilpasse seg rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid 
til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og 
andre barn.

o sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan 
oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Å begynne i barnehagen er en stor overgang for et lite barn. Frem til nå har barnet vært hjemme i kjente og trygge omgivelser, 
og plutselig skal det forholde seg til mange nye barn og voksne på en ukjent plass. Hvor lang tid det tar for et barn å bli trygg i 
sin nye tilværelse varierer, og vi tilpasser derfor tilvenningsperioden til hvert enkelt barn.

TILVENNING

o Oppstartsamtale i juni, for utveksling av 
informasjon og forventninger

o Informasjon om forløpet for de første dagene i 
barnehagen blir sendt ut i eget brev.

o Barnet får tildelt en primærkontakt som har 
hovedansvar for barnet den første tiden i 
barnehagen.

o Primærkontakten skal gi beskjed om når hun er 
på jobb slik at foreldre kan tilpasse bringing / 
henting til dette

o Alle skal få god informasjon underveis.
o De voksne skal tilby barna et spennende miljø 

som inviterer til å utforske rommet på egenhånd, 
samtidig som de sitter på gulvet og er tilgjengelig 
som en sikker havn når barnet trenger trøst og 
nærhet.

o Introdusere grenseobjekt i velkomstbrevet. Et 
grenseobjekt er et kjent objekt som barnet vil 
møte både hjemme og i barnehagen og som kan 
gjøre overgangen lettere. I år er dette figurene fra 
boka om ”Den lille muldvarpen som ville vite 
hvem som hadde bæsjet på hodet hans”

PERSONALET SKAL: HVORDAN GJØR VI DET?

Barnehagen vil dette året være med i 
et forskningsprosjekt som heter 

Trygg før 3. Forskere fra RBUP, 
RKBU Midt-Norge/NTNU og BI skal 
sammen med ansatte i barnehager og 
kommunen samarbeide for å fremme 

barns emosjonelle, sosiale og kognitive 
utvikling i de daglige 

samspillsituasjonene i barnehagen.
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

31

1 2 3 4

Silje 26 år

5

Eline 3 år

32

6

Ea 4 år

7

Ingrid 1 år

8 9 10 11 12

33

13
Planleggings
-dag
intern

14
Planleggings
-dag
Kurs TF3

15

Oppstart nye 
barn

16

Peter 4 år

17

Aksel 4 år

18 19

34

20 21

Even 1 år

22 23 24 25 26

35

27

Hege skole

28

Hege skole

29

Hege skole

30

Hege skole

31

AUGUST 20
18
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o Ivareta barnas behov for fysisk 
omsorg, inkludert behov for ro og hvile

o legge til rette for at barna kan knytte 
seg til personalet og til hverandre

o Sørge for at alle barn opplever 
trygghet, tilhørighet og trivsel i 
barnehagen

o Møte alle barn med åpenhet, varme og 
interesse og vise omsorg for hvert 
enkelt barn

o Være lydhør for barnas uttrykk og 
imøtekomme deres behov for omsorg 
med sensitivitet

o Støtte og oppmuntre barna til å vise 
omsorg for andre og til selv å kunne ta 
imot omsorg

o Bidra til at barna kan utvikle tillit til seg 
selv og andre

o Vise individuelle hensyn for å ivareta 
barnets behov for mat og hvile.

o Være en tilstedeværende og kjærlig 
voksen som støtter barna i deres 
relasjonsbygging.

o Tilrettelegge for meningsfulle 
opplevelser og støtte barns identitets-
utvikling og positive selvforståelse.

o Støtte barns aktivitet, engasjement og 
deltakelse i fellesskapet.

o Synliggjøre og verdsette ulike behov, 
meninger og perspektiver i 
fellesskapet.

o Legge merke til, anerkjenne og følge 
opp barnas perspektiver og 
handlinger.

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi 
barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den 
hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet 
og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til 
mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.

OMSORG

PERSONALET SKAL: HVORDAN GJØR VI DET?
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

35

1 2

Kristin 39 år

36

3 4 5

Odin 2 år

6

Kurs med Trude 
Brendeland
kl. 18-21

7

Tone Marie 
35 år

8 9

37

10

Eila 5 år

11

Foreldremøte

12 13 14 15 16

38

17
Nora 4 år
Aslak 3 år
Hege skole

18

Hege skole

19

Hege skole

20

Hege skole

21 22 23

39

24
Sara 5 år
Sunniva 4 år
Håkon 3 år

25 26

Johan 4 år

27 28 29 30

SEPTEMBER 20
18
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o tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og 
støtte barnas identitetsutvikling og positive 
selvforståelse

o støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse 
i fellesskapet

o synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger 
og perspektiver i fellesskapet

o legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas 
perspektiver og handlinger

o utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i 
utforskende samtaler

o synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som 
grunnlag for opplevelser, utforsking og læring.

Dannelse er ikke en form for faktakunnskap kan overføres til andre, vi 
kan ikke danne andre, det er en prosess som skjer i individet, men 
som er avhengig av et samspill med den sosiale verden. Vi tolker og 
oppfatter verden på vår egen måte, og må således ”ta personlig stilling 
til hva som er meningsfullt og hva som er det gode liv”. Det er likevel 
avgjørende at vi legger til rette for at barn kan tre fram som unike 
individer som kan bringe noe nytt til verden, og ikke bare reproduserer 
ferdig kunnskap.

o Være tett på barna i lek og andre aktiviteter for å fange opp hva de er 
interessert i og opptatt av

o Legge til rette for at barn kan mestre, og hjelpe dem med å hevde seg 
selv. Barn er ikke –de blir til i møte med!

o Løfte opp og vise fram barns ulike måter/ strategier for å løse 
utfordringer. Alle barn skal få vist fram sine sterke sider

I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna skal støttes i å uttrykke 
synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra 
til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra 
til endringer (Rp, 2017, s.21).

DANNING

HVORDAN GJØR VI DET?PERSONALET SKAL:
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Høstferieuka

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

4
0

1 2

Maren kurs 
TF3

3

Maren kurs 
TF3

4 5 6 7

4
1

8 9 10 11

Merethe 45 år

12

Tor Edvin 3 år

13 14

4
2

15

Hege skole

16

Isak 5 år
Hege skole

17

Hege skole

18

Sigrid 2 år
Hege skole

19 20

Henrik 4 år

21

4
3

22 23 24 25 26 27 28

Emil 4 år

4
4

29 30

personalmøte

31

OKTOBER 20
18
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o organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til 
ulike typer lek

o bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for 
lek og legge til rette for utvikling av leketemaer

o fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i 
lek og erfare glede i lek

o observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på 
barnas premisser

o veilede barna hvis leken medfører uheldige 
samspillsmønstre

o være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i 
barnas lek

o ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i 
leken.

o Utforme et fysisk miljø som gir form til barnehagens 
pedagogiske innhold. Lage provokasjoner og iscenesette miljøet 
ut fra barnas interesser og aktuelle temaer / prosjekter.

o Tilrettelegge gode møteplasser for lek og sosialt samspill.

o Reflektere og veilede hverandre i vår egen rolle og deltakelse i 
barnas lek.

o Gi barna rom for medvirkning

o Verdsette, anerkjenne og respektere barnas frie lek, og samtidig 
hjelpe, støtte og veilede til deltakelse.

o Bruke didaktisk planlegging, refleksjon og pedagogisk 
dokumentasjon som arbeidsverktøy

o Temaer, prosjekter og kulturelle opplevelser som utgangspunkt 
for felles opplevelser

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 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. 
Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve 
glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre. (Rp, 2017, s. 20)

LEK

PERSONALET SKAL: HVORDAN GJØR VI DET?
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

4
4

1 2

Hågen 5 år

3 4

4
5

5

Hege skole

6

Hege skole

7

Hege skole

8

Hege skole

9 10 11

4
6

12 13 14

Anniken 2 år

15 16 17

Wojciech 5 år

18

4
7

19

Personalmøte

20 21

Oline Johanne 
2 år

22 23 24 25

4
8

26

Maya 3 år
Hege skole

27

Hege skole

28

Tilla 5 år
Hege skole

29

Hege skole

30
Planleggings
-dag
Kurs TF3

NOVEMBER 20
18 Husk foreldresamtaler!
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o sørge for et inkluderende fellesskap og 
legge til rette for at barn kan bidra i egen 
og andres læring

o legge til rette for helhetlige 
læringsprosesser som fremmer barnas 
trivsel og allsidige utvikling

o være oppmerksomme på barnas interesser 
og engasjement og legge til rette for læring 
i ulike situasjoner og aktiviteter

o støtte og berike barnas initiativ, undring, 
nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og 
tiltro til egne evner

o utvide barnas erfaringer og sørge for 
progresjon og utvikling i barnehagens 
innhold

o støtte barnas refleksjoner rundt 
situasjoner, temaer og fenomener og 
skape forståelse og mening sammen med 
dem

o sørge for at alle barn kan få rike og varierte 
opplevelser og erfaringer, utfordringer og 
mestringsopplevelser.

o Utforme et fysisk miljø som inspirerer
o Ansatte som er tett på barnas lek, og 

tilrettelegger for en felles læringsplattform 
der barna får ta del i sin egen og 
hverandres læringsprosess.

o Være et støttende stillas, som anerkjenner 
barnas egen undring og læringsprosesser, 
og samtidig utfordrer til videre utforskning.

o Barna skal få kjenne på læring uten 
læringspress, og bli kjent med verden 
gjennom sanselige erfaringer og felles 
undring med både barn og ansatte.

o Dette gjør vi blant annet gjennom vårt 
tverrfaglige prosjektarbeid som også i år 
skal omhandle barns relasjon til natur.

o Vi observerer og dokumenterer det barna 
sier, gjør og oppdager slik at vi i fellesskap 
kan reflektere og ta valg for veien videre.

o Tilby variert materiale og verktøy som gir 
barna mulighet til å oppdage nye 
egenskaper ved naturen og dyrene i den.

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, 
utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, 
materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og 
vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal 
få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal 
få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til 
læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.

PERSONALET SKAL:

LÆRING

HVORDAN GJØR VI DET?
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

4
8

1 2

4
9

3
Nissefest med
juletre-
tenning

4 5 6 7

Jenny 2 år

8 9

50

10 11 12 13

Luciafeiring 
i skogen

14 15 16

51

17 18 19 20 21 22 23

52

24

Julaften
Stengt

25

Stengt

26

Stengt

27

Ella 2 år
Stengt

28

Stengt

29 30

DESEMBER 20
18
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• Oppmuntre barna til å medvirke 
i egen hverdag 

• Erfare at alle har like 
muligheter

• Bli kjent med ulike steder i 
nærmiljøet

• Bli kjent med lokalhistorie og 
lokale tradisjoner

• Få kjennskap til samisk kultur 
og andre minoritetsgrupper

• Få kjennskap til 
barnekonvensjonen

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. Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å
etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor 
alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter (Rp, 2017). Ved å ta tak i barnas spørsmål og undringer gir 
man barna medvirkning i barnehagens innhold. Det er likevel personalets ansvar å bidra med kunnskaper og tilrettelegging av 
miljøet når det er behov for det, slik at man driver prosjektet framover og arbeider mot å nå målene i rammeplanen.

FAGOMRÅDENE OG PROSJEKTARBEID

• Få utrykke følelser, tanker og meninger på ulike måter
• Bruke språk til å skape relasjoner og løse konflikter
• Utvikler begrepsforståelse og ordforråd
• Møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksmåter
• Oppleve spenning og glede ved høytlesning, sang og samtale
• Utforske skriftspråket gjennom lekeskrift, tegning og bokstaver

• Oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer
• Bli kjent med egne behov og utvikler gode vaner for hygiene og 

kosthold, og matens opprinnelse
• Utvikle motoriske ferdigheter og mestring ved risikofylt lek
• Utvikle positiv selvoppfatning, og sette grenser for egen kropp

• Oppdage og undre seg over 
matematiske sammenhenger

• Utvikle forståelse for 
matematiske begreper

• Leke og eksperimentere med 
tall, mengde og telling

• Erfare og sammenligne 
størrelser

• Bruke kropp og sanser for å 
utvikle romforståelse

• Gjenkjenne og undersøke 
egenskaper ved former

• Få gode opplevelser med 
friluftsliv året rundt

• Oppleve og utforske naturens 
mangfold

• Oppleve, utforske og 
eksperimentere med 
naturfenomener og fysiske 
lover

• Få kjennskap til bærekraftig 
utvikling og utvikle respekt og 
forståelse for å ta vare på 
naturen

• Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
• Møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer
• Bruke ulike verktøy og materialer for å utrykke seg estetisk
• Ha tilgang til ting, rom, materialer som støtter opp om lekende og 

estetiske uttrykksformer

• Utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, livsynsmessige og 
filosofiske spørsmål

• Utvikle interesse, toleranse og respekt for hverandre
• Få kjennskap til ulike høytider og tradisjoner

Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknologi Kommunikasjon, språk og tekst

Kropp, bevegelse, mat og helse

Antall, rom og form

Etikk, religion og filosofi

Kunst, kultur og kreativitet
Fagområdene skal sees i 
sammenheng og være en 

gjennomgående del av 
barnehagens innhold. Når vi 

fordyper oss tverrfaglig i et tema 
/ prosjekt hjelper vi barna med å 
skape mening ved å utvide deres 
forståelse av verden. Å skape 

forståelse og mening for seg selv 
og sine omgivelser er den sentrale 
aktiviteten som er felles for både 

lek og læring.
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1

31 1 2
Planleggings-
dag
Kurs	TF3

3 4 5 6

2

7 8 9 10 11 12

Johan Oliver
6 år

13

3

14
Hege 44 år 
Ingvild 35 år

15

Ida 6 år

16 17 18 19 20

4

21

Jonas 4 år

22

Benjamin 1 år

23

Tor Edvard 
6 år

24 25 26

Lucas 4 år

27

5

28 29 30 31

Marie 4 år

JANUAR 20
19

15



o oppdage, følge opp og utvide det barna allerede er 
opptatt av

o planlegge og tilrettelegge for progresjon i barnehagens 
innhold for alle barn

o bidra til at barna får mestringsopplevelser og samtidig 
har noe å strekke seg etter

o legge til rette for fordypning, gjenkjennelse og 
gjentakelse i barnehagens innhold og arbeidsmåter

o introdusere nye perspektiver og tilrettelegge for nye 
opplevelser og erfaringer

o sørge for progresjon gjennom bevisst bruk av 
materialer, bøker, leker, verktøy og utstyr og gjøre disse 
tilgjengelig for barna.

o Gjennomfører aktiviteter i små grupper hvor vi lettere kan 
fange opp hva barna aktiviseres/engasjeres av.

o Bygger videre fra barnas forventinger, oppdagelser og 
ønsker etter utforskning .

o Setter sammen grupper med barn og voksne for å skape 
ny kunnskap og sammen danne felles opplevelser og 
felles gleder.

o Ansatte skal være støttende stillas slik at barn har 
mulighet til å få være i den proksimale utviklingssonen.; 
"det jeg i dag kan gjøre under veiledning av en voksen 
eller dyktigere venn, det kan jeg gjøre selv i morgen".

o Vurderer hvilke impulser, materiale og redskaper vi velger 
å ha inne på avdelingene, observerer, reflekterer og 
tilrettelegger gjennom hele året.

o Varierer materialene som settes frem i ulike 
provokasjoner, endrer miljøet, tar bort og tilfører, når man 
ser at stasjonene ikke fungerer, og når det trengs en 
forandring.

o Bruke pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmetode for 
å få øye på de ulike oppdagelsene

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 at 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.

PROGRESJON

PERSONALET SKAL

HVORDAN GJØR VI DET?
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Vinterferieuka

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

5

1 2 3

6

4 5 6

personalmøte

7 8 9 10

7

11 12 13 14 15

Karneval

16 17

Oskar 6 år

8

18 19

Tove Amalie 
2 år

20 21 22

Alexander 
3 år

23

Martine 6 år

24

9

25 26 27 28

FEBRUAR 20
19

17



o Basere planleggingen på kunnskap om barns trivsel 
og allsidige utvikling, individuelt og i gruppe

o Basere planleggingen på observasjon, 
dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og 
samtaler med barn og foreldre.

o Bidra til progresjon for enkeltbarnet og gruppen

o Bygge vurderingsarbeidet på refleksjoner som hele 
personalgruppen er involvert i.

o Sørge for at faglige og etiske problemstillinger inngår i 
vurderingsarbeidet

o Sørge for at barnets erfaringer og synspunkter inngår 
i vurderingsgrunnlaget.

o Observere og vurdere barnets trivsel og allsidige 
utvikling fortløpende for å kunne gi barna et tilrettelagt 
tilbud.

o Utarbeide årsplan som godkjennes av SU.

o Bruke avdelingsmøter og personalmøter til å utarbeide 
ukeplaner med utgangspunkt i evaluering og refleksjoner rundt 
foregående ukes observasjoner og  dokumentasjoner over 
barns interesser og behov, personalets arbeidsmåter og 
barnehagens verdier og faglige innhold. 

o Barns medvirkning sikres både gjennom samtaler med barn og 
gjennom fortolkning av deres intensjoner, og skal ha betydning 
for de valg personalet tari forhold tilpedagogisk innhold og 
arbeidsmetoder. Foreldres medvirkning sikres gjennom daglige 
tilbakemeldinger, innspill på foreldresamtaler og møter, 
deltagelse i SU og foreldreundersøkelser. Planene skal vise 
mål/innhold/metode for det pedagogiske arbeidet den 
kommende uken.

o Utarbeide IUP for enkeltbarn med behov for spesialpedagogiske 
tiltak.

o Veiledning i gruppe hver 14. Dag, med utgangspunkt i årsplan 
og barnehagens verdier.

o Halvtårsevaluering.

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen 
skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og 
realiserer rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten. Barnehagen skal jevnlig vurdere 
det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens 
planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med 
barnehageloven og rammeplanen.

PLANLEGGING OG VURDERING

PERSONALET SKAL: HVORDAN GJØR VI DET?
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

9

1 2 3

10

4 5 6 7 8 9 10

11

11

personalmøte

12 13 14 15 16 17

12

18 19 20 21 22
Tone 57 år
Sofie 4 år

23

Bhg 10 År!

24

13

25 26
Ingebjørg 
54 år
Olea 5 år

27 28 29 30 31

MARS 20
19

19



o fremme verdier, holdninger og praksis for mer 
bærekraftige samfunn. 

o legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, 
handle etisk og vise solidaritet. 

o Gi barna mulighet til å gjøre erfaringer med å gi 
omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen

o bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger 
har konsekvenser for fremtiden. 

o Gi barna gode naturopplevelser – der de kan lære om og for 
naturen  - i naturen.

o Ha nok naturfaglig kunnskap til å kunne ta tak i og utvide 
barns undringer rundt natur og naturfenomener og bruke 
mulighetene som finnes i uterommet for å skape forbindelser 
mellom barns konkrete sanselige oppfatninger og 
vitenskapelig viten.

o Støtte barna i å se nøye etter, slik at de ikke tar den første 
antagelsen for gitt (gjøre det kjente ukjent)

o Støtte barna når de forsøker å finne et system i tingene i 
naturen

o Hjelpe barna til å reflektere over hvorfor ting er som de er
o Hjelpe barna til å se på naturen som et livgivende system 

som vi alle er en del av – og som vi må ta vare på
o Gi barna mulighet til å undersøke og skape på så mange 

måter som mulig for å øke sin forståelse. Når barn skaper re-
presenterer de sin forståelse.

o Skape muligheter der vitenskap og fantasi kan møtes for å 
utvikle barns kreative evner

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og 
er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, 
holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket 
sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og 
handle lokalt, nasjonalt og globalt. 

PERSONALET SKAL: HVORDAN GJØR VI DET?

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

14

1 2 3 4 5 6 7

15

8 9 10 11

Påskelunsj
Egg jakt

12 13

Olivia 2 år

14

16

15

Stengt

16

Stengt

17

Stengt

18

Skjærtorsdag

19

Langfredag

20 21

Første 
påskedag

17

22

Andre 
påskedag

23 24

personalmøte

25 26 27 28

18

29

Tomas 5 år
Kristoffer 6 år

30

APRIL 20
19 Husk foreldresamtaler!
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o Gi de eldste barna mulighet til å glede seg 
til å begynne på skolen og oppleve at det 
er en sammenheng mellom barnehagen 
og skolen.

o 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.

o bidra til at barna kan avslutte 
barnehagetiden på en god måte og møte 
skolen med nysgjerrighet og tro på egne 
evner.

o Sørge for at  barna blir kjent med hva som 
skjer i skolen og skolefritidsordningen.

o For at barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen, er 
det viktig at de ikke føler et press på at de skal kunne det ene og det 
andre før skolestart, men at fokuset er på lærelyst. Barn er naturlig 
nysgjerrige, og vi forsøker å ta vare på denne lysten gjennom å utvide 
og bygge videre på deres interesser, samtidig som vi jobber med de 
ulike fagområdene.

o Legge til rette for at barn har tilgang til så mange artefakter / ting som 
mulig som de kan bruke i sin tegnskaping. Barn har et mer begrenset 
ordforråd enn voksne og er avhengig av å lage tegn når de 
kommuniserer i leken sin. Det kan være en pinne som blir til en 
kjepphest, en vedkubbe som blir til baby eller en hytte under bordet. All 
denne tegnskapingen er ledd i deres prosess med å lære seg å lese og 
skrive.

o Samtaler om skolen, gå turer til skolens område
o Overføringssamtaler med skolen på våren
o Førskoledager
o Rektor ved Lånke og Elvran skole og styrere og ped.ledere i 

barnehagene i Lånke og Elvran har faste nettverksmøter der vi 
reflekterer og utveksler erfaringer rundt arbeidet med 5-6 åringene.

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 og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for 
samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke 
fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

SAMARBEID MED SKOLEN

PERSONALET SKAL: HVORDAN GJØR VI DET?
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

18

1
Offentlig 
høytidsdag

2 3

Theo 6 år

4 5

19

6

Mathilde 5 år

7
Edvart 5 år
Elisabeth 
50 år!

8 9 10 11 12

20

13 14 15 16
Emma 3 år

Skramletog

17
Grunnlovs-
dagen
Jannicke 38 år

18 19
Maren 39 år
Aud Synnøve 
40 år!

21

20 21

personalmøte

22 23 24

Dennis 3 år

25 26

22

27 28 29 30
Kr. 
himmelfart

31
Planleggings
-dag

MAI 20
19

23



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.

o Støtte barna i å mestre motgang, 
håndtere utfordringer og bli kjent 
med egne og andres følelser

o Gi barna mulighet til ro, hvile og 
avslapping i løpet av dagen

o Gi barna mulighet for daglig fysisk 
aktivitet som fremmer 
bevegelsesglede og motorisk 
utvikling

o Sørge for at måltider og matlaging 
gir et grunnlag for å utvikle 
matglede og sunne helsevaner

o Håndtere, stoppe og følge opp 
krenkelser og mobbing

o Ha et bevisst forhold til at barn kan 
være utsatt for omsorgssvikt, 
overgrep og vold og vite hvordan 
dette kan forebygges og stoppes

o Opplevelse av motgang er en del av livet, men for å sette barn i stand til å takle 
den må voksne hjelpe barnet med å sette ord på de vanskelige følelsene, og ikke 
avfeie barnet med at det går bra, eller at det er ingenting å bry seg om. 

o Hvilestund hver dag. Rolig aktivitet i lita gruppe kan også være en form for hvile. 
Sørge for at miljøet er innredet slik at det er mulig for barna å trekke seg tilbake 
hvis de ønsker det.

o Påse at miljøet inne og ute innbyr til fysisk aktivitet og motoriske utfordringer. 
Inspirere de rolige barna til å være mer aktive.

o Lage sunn og næringsrik mat, sammen med barna.
o Det aller viktigste for barns trivsel er å få delta i lek sammen med venner, og 

utestenging fra lek er det alle barn frykter mest. Å etablere lekefellesskap er 
krevende for små barn som ennå ikke har et godt utviklet språk, så de vil gjerne 
beskytte leken sin. Inkludering vs utestenging blir derfor et daglig dilemma for de 
fleste barn. For at flest mulig barn skal mestre i relasjoner trenger de et fysisk 
miljø som inviterer til ulike typer lek og hvor fantasien kan blomstre. Et miljø hvor 
barnet kan fremstå som kompetent og utvikle en positiv identitet. I tillegg trenger 
de kjærlighetsfulle, støttende  og anerkjennende voksne som kan veilede og 
utfordre og tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli 
kjent, etablere relasjoner, leke og knytte seg til personalet og til andre barn.

o Behandle hvert barn som subjekt i eget liv med rett til sin egen 
opplevelsesverden, og med mulighet til å påvirke egen hverdag (Bae, 2009).

Møter jeg et barn, så møter jeg et menneske. Anne-Cath Vestly

LIVSMESTRING OG HELSE

PERSONALET SKAL: HVORDAN GJØR VI DET?
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

22

1 2

23

3 4

Linda 44 år
Anniken 6 år

5 6 7 8 9

William 4 år

24

10
Andre 
pinsedag

11 12
Sommer-
avslutning for 
skolestartere

13

Oda 5 år

14 15 16

25

17 18

Peder 5 år
Personalmøte

19 20

Oliver 6 år
Sofie 2 år

21 22

Orion 6 år

23

26

24 25

Emma 5 år

26

Ragnhild 
30 år!

27

Johanne 3 år

28

Monica 46 år

29 30

JUNI 20
19

25



26

ÅRSHJUL 

Mars

Juni

September

Desem
ber

Planlegging	av	årets	
prosjekt
Tilrettelegge	fysisk	
miljø
Ta	imot	nye	barn	og	
foreldre

Observasjons	- og	
dokumentasjons-periode
Valg	av	retning	for	
prosjektet
Foreldremøte

Refleksjonsdag
Litteraturseminar
Videre	vegvalg	for	
prosjektet

Evalueringsdag
Presentasjon	av	sine	
vegvalg	i	plenum	med	
10	powerpointbilder
Foreldresamtaler

Juleforberedelser
Tradisjoner

Prosjektet	fortsetter
Ekstern	
planleggingsdag

Medarbeidersamtaler	

Prosjektet	fortsetter
Fordypning

Foreldresamtaler
Evaluering
påske
Skriving	av	prosjektheftet

Planlegging	av	neste	års	
prosjekt
Skriving	av	ny	årsplan

Sommeravslutning
Ferietid



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

27

1 2

Anea 5 år

3

Tobias 6 år

4 5 6 7

Hilde Synøve
30 år!

28

8 9 10 11 12 13 14

29

15

stengt

16

stengt

17

stengt

18

stengt

19
Frida 6 år
stengt

20 21

30

22

stengt

23

stengt

24

stengt

25

stengt

26
Bjørnar 2 år
stengt

27 28

31

29 30 31

Lova 6 år

JULI 20
19

27




