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1. Forord: 
Styrers forord: 
Denne årsplanen er utarbeidet etter Rammeplan for barnehager, gjeldende fra 1. august 2017. Årsplanen skal gi foreldrene 
oversikt over barnehagens arbeid, informere foreldrene og være et utgangspunkt for samarbeid. Det er et arbeidsredskap 
for personalet. Årsplanen skal også dokumentere de valg og begrunnelser vi har for vårt arbeid.  
 
Gjøvik kommunes visjon for sine barnehager er:  
”Vi tenner barns stjerneøyne” 
 
NLM barnehagene sin visjon er:  
”Ekte glede på sikker grunn” 
 
Vi vil arbeide med visjonen slik: 
”Vi ønsker ut fra en kristen grunnholdning, og i nært samarbeid med barnas hjem, å gi barna et godt lærings- og lekemiljø 
preget av omsorg, medfølelse, glede og humor.”  
 
Vi har i vår barnehage tre områder som vi vektlegger sterkt: TRIVSEL OG TRYGGHET, KRISTENT INNHOLD, NATUR OG 
FRILUFTS LIV.   
 
Årsplanen er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg den 12.07.18 
 
 
For Misjonshusets barnehage 
Sissel Solbu, styrer 
 
 



2. Barnehagens styringsdokument: 

Alle disse dokumentene bygger på hverandre og viser sammenhengen i barnehagens virksomhet. 

NLM barnehagenes vedtatte satsingsområder 



3. Barnehagens verdigrunnlag: 
Menneskesynet vårt er bygget på verdier som er forankret i menneskerettighetene og er viktig for vår pedagogiske 
plattform. Mennesket er unikt og har rett til å bli møtt som et subjekt. Alle har rett til egne tanker og følelser, og skal 
møtes med respekt og likeverd. Barndommen har en egenverdi i menneskets livsløp. Barn er kompetente og har rett til å 
bli sett, hørt og anerkjent. De har rett til å medvirke i sin egen hverdag.  
Det er i relasjon og samhandling med andre at vi utvikler vår egen forståelse av oss selv og vår identitet. Vi trives og 
utvikler oss best i likeverdige relasjoner. Det er de voksne som har ansvaret for kvaliteten i relasjonen til og mellom barna. 
 
I barnehagen vår har vi en utvidet praktisering av den kristne  
formålsparagrafen. (Barnehagelovens § 1) Det kristne innholdet vil derfor  
prege mye av det vi foretar oss. Vi ønsker å gi barna kunnskap  
og kjennskap til den kristne tro, tilpasset barnets alder.   
 
 
 
 

•Jeg ser deg 
•Jeg hører deg 
•Jeg er interessert i å høre hva du tenker 
og hva du sier. 
•Jeg undrer meg sammen med deg 
•Jeg tror du har noe å si meg 
•Jeg tror du ønsker å samarbeide 
•Jeg vil være oppriktig med deg 
•Jeg tror at det du sier og tenker er viktig 
og kan lære meg noe 
•Jeg vil hjelpe deg gjennom nødvendige 
konflikter.  



4. Presentasjon av barnehagen 
Misjonshusets barnehage ble etablert i september i 1977, og er en privat barnehage drevet av Misjonshusets forsamling . 
Barnehagen ligger sentralt i Hunndalen. Barnehagen har 42  plasser for barn i alderen 1-6 år.  
 
4.1 Barnegruppene 
Barnehagen har to avdelinger med aldersblandede grupper. Avdelingene heter Bamsebo og Maurtua. Tre dager i uken er 
barna delt inn i grupper, etter alder, på tvers av avdelingene.  1-3 åringer Marihøner, 3-4 åringer Harer, og 5-6 åringer Rever. 
Vi ønsker at de aldersinndelte gruppene skal bidra til at barna får kunnskap og mulighet til fordyping innen de forskjellige 
fagområdene uttrykt i rammeplan. Vi ønsker å skape kontinuitet ved å sikre at barna får kjennskap til forskjellige tema 
tilpasset alder (jf. Progresjon i kapittel 5). Vi ønsker også at barna skal knytte vennskap på tvers av avdelingene og gi 
tilhørighet i gruppa.  
 
 4.2 Barnehagens fysiske utforming 
Barnehagen er utformet for å legge godt til rette for variert lek tilpasset ulik alder og type lek. De yngste oppholder seg 
mest på småbarnsrommet hvor det er spesielt tilrettelagt for at de yngste i barnehagen skal kunne utforske og leke i trygge 
og spennende omgivelser. De eldre barna kan velge mellom lek på flere rom. I midtrommet legges det til rette for rollelek 
som familielek, sykehus, butikk og annen kreativ rollelek som barna skaper.  Biblioteket er et rom for ro og konsentrasjon 
gjennom bøker, spill og lydbøker. På byggerommet finnes flere typer klosser, biler, togbaner og konstruksjonsleker. Dette er 
et eldorado for barna som liker å bygge opp spennende arkitektur, veier og byer. Formingsrommet innbyr til skapende 
aktivitet med spennende formingsmateriell av ulik art. Skaperglede står sentralt på dette rommet.  Noen ganger kribler det i 
kroppen, og det er godt å ha et sted man kan få bruke den aktivt. På fysakrommet finnes store puter, madrasser, 
balanseleker, hoppemadrass og ribbevegg. Barna blir stimulert til å mestere stadig nye fysiske utfordringer.  Vi har også et 
uteareal med klatrestativer, sklier, sandkasser, husker, lekestue, båt, bil, sølekjøkken og andre spennende elementer som 
innbyr til variert lek og samspill.  



4.3  Barnehagens satsingsområder 
 
Trygghet og trivsel 
Vi ønsker at barnehagen vår skal være et sted det er godt å være for barn og voksne. Vi legger stor vekt på å gi 
oppmerksomhet til barn og foreldre. Et hovedmål er at hvert barn skal bli et selvstendig, sosialt menneske med tro på seg 
selv. Dette vil vi oppnå ved at fokuset vårt ligger på trygghetssirkelen i samspillet med barna. Med det menes at vi vil legge 
stor vekt på tilknytning. Tilknytning og trygghet er viktig for alle barna i barnehagen. Men jo yngre barnet er, jo mer 
avhengig er det av å bli forstått av en voksen det kjenner seg knyttet til. På småbarnsrommet vil man derfor merke at 
behovet for nærhet og trøst oppstår nær sagt hele tiden. De store barna vil også trenge den nære omsorgen, men vil være 
mer opptatt av  å leke med hverandre. Dette er fordi de i større grad greier å håndtere følelsene sine enn de yngre barna. 
(Se barnet innenfra, Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad 2013).  
 
Trygghetssirkelen er en fin illustrasjon av forholdet mellom barn og deres omsorgspersoner. Den viser hvordan et  
trygt barn oppfører seg og hvordan vi ansatte i barnehagen bør være for å gi barn trygghet. Illustrasjonen er laget ut fra  
kunnskap om barns tilknytning, og setter den kunnskapen i  
en sammenheng på en god og forståelig måte: For å kunne  
utforske må barn kjenne seg trygge og under beskyttelse.  
Altså barna må ha en viss ro inni seg for å klare å være 
 nysgjerrige på verden. Da er de øverst i sirkelen. 
 Mens barnet utforsker verden, kan det bli både redd, sint og  
trøtt. Da trer behovet for nærhet og tilknytning frem igjen.  
Da er de nede i sirkelen. Så behovene er avhengig av 
 hverandre, og hvordan behovene ivaretas er grunnleggende 
 for trygghet og livsglede. Ved at vi som voksenpersoner i  
barnas liv er; større ved at vi tar ledelse, vi er sterkere 
 følelsesmessig sett, vi er klokere og kan forklare hva som  
skjer rundt dem, og ved at vi beholder godheten ved å 
 være vennlige og snille, føler barna trygghet.  



Inkluderende fellesskap 
I vår barnehage har vi i år 41 barn, og alle er forskjellige. Vi ønsker å gi hver enkelt støtte og utfordringer ut i fra sine egne 
forutsetninger. Barnehagen er et miljø der vi møter ulike mennesker og forskjellige kulturer. Det er både barn og voksne i 
barnehagen med flerkulturell bakgrunn. Vi ønsker å se på ulikehetene og det vi har til felles, og håper å skape en 
nysgjerrighet overfor menneskers og kulturers likheter og ulikheter. Dette gjør vi blant annet ved å lære om det landet et 
barn kommer fra. Vi gjør det i samarbeid med foreldrene. Vi finner landet på kartet, ser på flagg, bilder, språk osv.  I dette 
arbeidet er samarbeidet med foreldrene svært viktig. Vi tar også opp steder i Norge som barna har vært, kommer fra eller 
har familie.  
 
Det kristne innholdet 
Vi vil at barna skal oppleve trygghet og glede gjennom det som blir formidlet. Gjennom bøker og sanger med kristent 
innhold, enkle bibelfortellinger, dramatisering, formingsaktiviteter og kirkebesøk vil vi gi barna varierte opplevelser med 
mulighet for å bruke flere sanser. Det er viktig for oss å være åpne for barnas tanker, og at vi kan undre oss sammen.  
Sentralt står også feiringen av de store høytidene. Her vil vi ikke bare bringe videre tradisjonene, men også fortelle hvorfor 
vi feirer jul, påske og pinse.  
Vi ønsker at de kristne etiske normene som ærlighet, tilgivelse, likeverd, toleranse og nestekjærlighet skal prege 
barnehagen vår ved at vi voksne er forbilder for barna gjennom gode holdninger og handlinger. Vi vil at barna skal lære 
hvordan vi på beste måte kan fungere sammen. Dette er også i tråd med det vi lærer om sosialt samspill.  
 
Natur og friluftsliv 
Vi ønsker å være mye ute på barnehagens uteplass og på turer. Alle barna skal ha mulighet til å være ute i løpet av 
barnehagedagen.  
Vi trekker gjerne med oss hverdagsaktiviteter ut, for eksempel samlinger, formingsaktiviteter og matlaging. Barna skal få 
oppleve naturens skiftninger gjennom årstidene, og bli kjent med vekster og dyr. Dette jobber vi med ut fra barnas 
interesser. De ulike gruppene har faste turdager hver uke, og en uteuke for hver årstid.  
Vi er også opptatt av å ta vare på naturen. Vi rydder etter oss på turplassen, ser til at vi ikke ødelegger for planter og dyr. Vi 
jobber også med kildesortering. . 
Barna får også være med å forberede turer gjennom samtaler, forberede mat og pakke sekker. De er også med på å gjøre i 
stand turplassen. 
På turene beveger barna seg i ulendt terreng, og på forskjellig underlag (snø, is, grus, skogbunn), dette er med å gi økt 
kroppsbeherskelse, samtidig som det er morsomt. Vi klatrer, balanserer, hopper, krabber og løper.  
 
 



5. Barnehagens pedagogiske praksis 
 
5.1 Progresjon 
Med progresjon menes framgang, læring og utvikling. Alle barn skal oppleve progresjon i barnehagens innhold. Det skal 
være forskjell på aktiviteter, pedagogisk innhold, arbeidsmåter og fysisk materiell som vi tilbyr 5 åringer kontra en ettåring. 
Refleksjoner rundt pedagogisk dokumentasjon skaper nye erkjennelser, tolkninger eller spor som bidrar til at personalet tar 
valg på vegne av eller sammen med barna. Dette skjer i kontinuerlige prosesser der progresjon skapes i fellesskap. Det er 
viktig at vi gir barna en balanse mellom det å oppleve mestring og å kunne strekke seg etter nye mål. Dette gir barna 
mulighet til å lære nye ting og få en god selvfølelse ved å mestre nye oppgaver.  
 
Det blir viktig å legge til rette for progresjon i forhold til tilknytning og trygghetsfølelse i barnehagen. I avsnittet om 
”Trygghet og trivsel” i kapittel 4 hører vi at de yngste barna har behov  for nærhet og trøst nær sagt hele tiden. Det blir også 
viktig at tilknytningen er god fra starten av. Derfor er de yngste barna skjermet på sitt eget område ”småbarnsrommet” 
store deler av dagen. Her finner de sine primærkontakter, og trygge, rolige og spennende omgivelser tilpasset sin alder. 
Etter hvert som de blir trygge og har en god tilknytning, vil de bli nysgjerrige å ønske og utforske også større arealer av 
barnehagen. De får da mulighet til å bevege seg inn på de andre rommene, men de har alltid mulighet til å komme tilbake til 
det kjente og trygge på småbarnsrommet. Når barna har blitt eldre og tryggere i barnehagen har de fortsatt behov for den 
nære omsorgen, men de er mer opptatt av å etablere vennskap og skape god lek sammen. Den øvrige delen av barnehagen 
er derfor innredet for variert type lek, hvor de store, sterke, kloke og gode voksne er aktivt tilstede for barna.   



1-2 åringer: 
o Forstå og bruke språket, stimulere til enkle setninger. 
o Lære å beherske/bruke kroppen i forskjellige aktiviteter 
o Stimulere sansene og lære enkle sanger, rim og regler 
o Stimulere til forskertrang og nysgjerrighet i forhold til 
planter, dyr, underlag og ulike elementer.  
o Utforske leker med form og mønstre 
o Bli kjent med enkle kristne sanger/bøker, som går på 
trygghet og Guds omsorg. 
o Bli trygg i barnehagen og føle fellesskap 

 
3-åringer: 
o Utvide ordforrådet gjennom opplevelser, og bruk av 
enkle bøker og spill. 
o Øve opp grovmotorikken og mestre fysiske utfordringer. 
o Øve opp innlevelsesevnen, og utvikle skapende fantasi. 
o Få opplevelser av naturens skiftninger gjennom årstider 
og ulike værforhold 
o Vekke nysgjerrigheten for spennende eksperimenter 
innenfor realfag. 
o Bli kjent med ulike størrelser, og sortere disse. 
o Føle glede ved å leke med andre barn. Undring sammen. 
 Bli kjent med nærmiljøet. Få tillit til egen medvirkning i 
barnehagen.  
 
4-åringer:  
o Bruke språket, sette ord på følelser. Stimulere til 
fortellerglede. 
 

 
o øve opp finmotorikken og koordinasjonsevnen (ski, 
ball) 
o Stimulere kreativitet og skaperevne 
o Bli kjent med vekster og dyr, og deres gjensidige 
avhengighet. 
o Bli presentert for spennende eksperimenter innenfor 
realfag , og undre seg over disse. 
o Oppleve gleden ved å utforske tall og former. 
o Få kjennskap til enkle bibelfortellinger og oppleve 
gleden ved de kristne høytidene. 
o Lære mer om samfunn og nærmiljø. 

 
5-6 åringer:  
o Lytte og ta imot budskap fra andre. Bli kjent med 
bokstaver 
o Lære ringleker og regelleker og føle glede ved fysisk 
utfoldelse 
o Være med å gjennomføre eksperimenter innenfor 
realfag, og undre seg over disse. 
o Utvikle og styrke barnets identitet, og skaperglede. 
Trene samarbeid og lære og ta hensyn til andre.  
o Få kunnskap om, og respekt for liv, natur og miljø.  
o Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begrep.  
o Lære om misjon og barn i andre land. Få innhold i 
ordene toleranse og respekt.  
o Få grunnleggende kunnskap om trafikk. Medienes 
betydning i samfunnet. 

God tilknytning og følelse av trygghet er et viktig utgangspunkt for å oppnå progresjon innenfor de fleste læringsarenaer.  
Føler du deg trygg – ligger forholdene bedre til rette for å lære. For å tydeliggjøre progresjon i de ulike alderstrinnene, har vi 
satt disse målene for faginnholdet i gruppene. Disse må sees i sammenheng med de syv fagområdene i kapittel 6.  



5.2 Omsorg, danning og læring: 
Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg både fysisk og psykisk. Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og 
trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Omsorg forutsetter gode relasjoner mellom personalet og barna. 
Barna må føle at de har tatt i mot omsorg. Personalet skal imøtekomme barnas behov for omsorg og sensitivitet. Barn er 
også omsorgsgivere og må anerkjennes for dette. 
 
Barnehagen skal fremme danning. Danningsprosessen handler om å tilegne seg verdier, normer, tanker og handlingsmåter 
som er viktige for å kunne delta i fellesskapet. Danning skal sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere 
over og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne. En viktig del av 
danningsprosessen er å støtte barna i utviklingen av god selvfølelse.  
 
Barnehagens pedagogiske praksis skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, danning, lek, læring språk og sosial 
kompetanse henger sammen.  Barn lærer gjennom lek og samspill med andre. Barnehagen skal tilby rike og varierte 
opplevelser og erfaringer og gi rom for undring, utforsking og nysgjerrighet. Barnet skal møte utfordringer tilpasset sitt 
utviklingsnivå, både i formelle aktiviteter og i spontane sammenhenger i hverdagen.  
 
Omsorg er et viktig ledd i å oppnå god tilknytning, og for at barna skal føle seg trygge i barnehagen.  I vårt arbeid med 
trygghetssirkelen (kap 4) ønsker vi å oppnå akkurat dette.  Føler barnet trygghet vil også forholdene ligge godt til rette for 
danning og læring.  



5.3 Lek 
Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek, og personalet skal være bevisst på sin egen rolle og deltakelse i barns lek.  
Lek er barns væremåte og lekens egenverdi skal anerkjennes i barnehagen. I barnehagen skal alle barn ”oppleve glede, 
humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre”.  
Lek er den viktigste aktiviteten for barns utvikling og læring. Gjennom leken utvikles og videreutvikles sosiale, språklige og 
kroppslige ferdigheter. I et lekende fellesskap legges grunnlag for barns vennskap. 
 
Lek er for barnet ”på liksom”. Den ligger utenfor den virkelige verden. Lek er et system med regler. Den innebærer spenning 
og er en forberedelse til voksen alder. Gjennom leken fremmes barnets utvikling på alle områder, intellektuelt, språklig, 
fysisk, sosialt og det følelsesmessige. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse.  
 
Hva er viktig i leken, og kunsten å omgås hverandre? 
*Vi må kunne ta hensyn til andre. 
*Vi må kunne dele med andre og hjelpe hverandre. 
*Vi må kunne forhandle/bli enige i leken, og vente på tur. 
*Vi må tørre å hevde egne meninger og ta initiativ i leken.  
*Vi føler glede og kan slappe av, spøke og ha det moro sammen. 
 



6. Fagområder 
Barnehagens fagområder består av: 
o Kommunikasjon, språk og tekst 
o Kunst, kultur og kreativitet 
o Antall, rom og form 
o Nærmiljø og samfunn 
o Kropp, bevegelse, mat og helse 
o Natur, miljø og teknologi 
o Etikk, religion og filosofi 

 
Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Disse fagområdene vil sjelden opptre isolert, og som oftest tverrfaglig gjennom 
aktiviteter, samlinger og samtaler med barna. At barna får rike, felles opplevelser og kunnskaper på mange områder er også 
en forutsetning for leken og godt samspill mellom barna.  
Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. 
For en videre forståelse av fagområdene henvises det til Rammeplan for barnehager der du kan lese om ytterligere mål og 
metoder.  
 
Under avsnittet om progresjon i kapittel 5, kan dere lese om målsettingen for fagområdene i forhold til de ulike 
aldersgruppene i Misjonshusets barnehage.  



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  Lørdag søndag 

35 1 2 

36 3 4 5 6 7 8 9 

37 10 11 12 13 14 15 16 

38 17 
Tema: 
Brannvern 

18 
Tema: 
Brannvern 

19 
Tema: 
Brannvern 

20 
Tema: 
Brannvern 

21 
Tema: 
Brannvern 

22 23 

39 24 
 
 

25 26 27 28 
Høsttakkefest 
 

29 30 

SEPTEMBER 

Meg selv, naturen om høsten 
I denne perioden ønsker vi å se på alt som skjer i naturen 
om høsten. Gud har skapt verden, og den vakre naturen 
rundt oss. Han har skapt jorda slik at vi kan leve der. Med 
vær, vind, vann, dyr, planter og fisker. Han har skapt 
menneskene til å forvalte jorden. Hvert menneske har 
uendelig verdi – det finnes ingen som er akkurat like. Vi må 
ta vare på alt Gud har skapt.  
Brannvern i uke 38 
Rever og harer følger den nasjonale brannvernuka i uke 38. 

Husk! 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  Lørdag Søndag 

40 1 2 3 4 5 6 7 

41 8 
Tema:  
Forut 

9 
Tema:  
Forut 

10 
Tema:  
Forut 

11 
Tema:  
Forut 

12 
Tema:  
Forut 

13 14 

42 15 
Tema:  
Forut 

16 
Tema:  
Forut 

17 
Tema:  
Forut 

18 
Forutbasar 
kl  14- 16 

19 
 

20 21 

43 22 23 24 25 26 
Fellessamling 

27 28 

44 29 30 31 

OKTOBER 

Sivatas og elefantparaden  
I årets forutaksjon blir vi kjent med fem år gamle 
Sivatas som bor i landsbyen Mullivaikal nordøst på 
Sri Lanka. I år blir vi med Sivatas og familien på en 
rundreise på Sri Lanka der de får oppleve mye 
spennende. Vi skal også se nærmere på noen av 
dyrene som bor på Sri Lanka.  Aksjonen inneholder 
praktisk pedagogikk og et solidarisk element, hvor 
man først lærer noe, og så gjør noe. Helt enkelt: Barn 
hjelper barn.  
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  Lørdag Søndag 

44 1 2 3 4 

45 5 6 7 8 
Plan.dag 
Bhg. stengt 

9 10 11 

46 12 
 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 
 

16 
 
 

17 18 

47 19 
Juleverksted 
 

20 
Juleverksted 
 

21 
Juleverksted 
 

22 
Juleverksted 
 

23 
Fellessamling 
 

24 25 

48 26 
Juleverksted 
Advent-
samling 

27 
Juleverksted 

28 
Juleverksted 

29 
Juleverksted 

30 
Juleverksted 

NOVEMBER 

Juleverksted: 
Denne måneden blir det en del hemmeligheter i 
barnehagen. Vi skal lage julegavene klare, slik at vi får 
en rolig førjulstid i barnehagen.  
 
Dyr i bibelen 
I uke 41 – 47 vil barna få høre bibelfortellinger hvor dyr 
utgjør en del av handlingen. Kanskje er noen de 
samme som bor på Sri Lanka? 

Husk! 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  Lørdag Søndag 

48 1 2. 
1. Søndag i 
advent  

49 3 
Advent- 
samling 

4 5 6 7 8 9 
2. Søndag i 
advent 

50 10 
Advent- 
samling 

11 12 13 
Luciafeiring 
800-930 

14 15 16 
3. Søndag i 
advent 

51 17 
Advent- 
samling 

18 19 20 
Nissefest 

21 22 23 
4. Søndag i 
advent 

52 24/31 
Julaften/ 
Nyttårsaften 
Bhg. stengt 

25 
1. juledag 
Bhg. stengt 

26 
2. Juledag 
Bhg. stengt 

27 
Åpent: 
0930-1430 

28 
Åpent:  
0930-1430 
 

29 30 

DESEMBER 

Adventstid – Juleforberedelser 
Vi ønsker at adventstiden i barnehagen skal være en rolig og god 
tid for alle. Vi ønsker at barna skal få vite hvorfor vi feirer jul, og bli 
kjent med julens tradisjoner.  
Det blir daglige adventsstunder med tenning av adventslys, 
julekalender, julesanger og julefortellinger. På mandager legger vi 
mest vekt på den kristne julefortellingen. De eldste barna skal få 
være med på julegudstjeneste i Hunn kirke. 

Husk! 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  Lørdag Søndag 

1 1 
1. nyttårsdag 
Bhg. stengt 

2 3 4 5 
Juletrefest 

6 

2 7 8 9 10 11 12 13 

3 14 15 16 17 18 19 20 

4 21 22 23 24 25 26 27 

5 28 29 30 31 

JANUAR 

Snø, is og vann 
Vannet fryser til is, regndråper blir til snøfnugg! Hva skjer? 
Hvordan ser et snøfnugg egentlig ut? I januar og februar vil vi 
undersøke dette, og gjøre flere eksperimenter hvor vann er 
involvert. 
 
Denne perioden skal barna også få høre bibelfortellinger som 
har elementer av vann i seg.  

Husk! 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  Lørdag søndag 

5 1 2 3 

6 4 5 6 
Samefolkets 
dag 

7 8 
 

9 10 

7 11 12 13 14 15 16 17 

8 18 19 20 21 22 
Fellesamling 

23 24 

9 25 26 27 28 

FEBRUAR 

Vinter 
Vinteren byr på mange spennende utfordringer. For de yngste 
er det spennende og også uvant å bevege seg med snø som 
underlag. Vi kan ake, lage snøskulpturer, gå på ski, gå på truger 
og kanskje skøyter. Vi ønsker å gi barna mange positive 
opplevelser og mye mestringsfølelse også denne årstiden.  

Husk! 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  Lørdag Søndag 

9 1 2 3 
Fastelavn 

10 4 5 6 7 8 
Karneval 
 

9 10 

11 11 12 13 14 15 16 17 

12 18 19 20 21 22 23 24 

13 25 
Internasjonal 
uke 

26 
internasjonal 
uke 

27 
internasjonal 
uke 

28 
Internasjonal  
fest 

28 
internasjonal 
uke 

30 31 

MARS 

Vennskap 
Det er viktig å ha en god venn. Vi kan ha venner i barnehagen, men også være en 
venn på tvers av ulike land.  En av barnehagens venner er Tsyon som bor i 
Etiopia. Til henne samler vi inn penger slik at hun kan få gå på skole og få mat.  
Vi skal også delta i ”Barnas misjonsprosjekt” som er NLM sitt hjelpearbeid blant 
barn. Vi avslutter perioden med en internasjonal uke, og en internasjonal fest 
hvor alle nasjonaliteter tilknyttet barnehagen er i fokus.   
 
Bibelfortellingene barna blir kjent med denne måneden handler om hvordan 
Jesus hjalp mennesker rundt seg – og hvordan han ønsker at vi skal hjelpe andre.  
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  Lørdag Søndag 

14 1 
Tema: 
Påske 

2 
Tema: 
Påske 

3 
Tema: 
Påske 

4 
Tema: 
Påske 

5 
Tema: 
Påske 

6 7 

15 8 
Tema: 
Påske 

9 
Tema: 
Påske 

10 
Tema: 
Påske 

11 
Tema: 
Påske 

12 
Påskelunsj 

13 14 
Palmesøndag 

16 15 16 17 
Åpent fra 
0700-1200 

18 
Skjærtorsdag 
Bhg. stengt 

19 
Langfredag 
Bhg. stengt 

20 
påskeaften 

21 
1. påskedag 

17 22 
2. Påskedag 
Bhg. stengt 

23 24 25 26 27 28 

18 29 30 

APRIL 

Påske, vår og nytt liv 
I uke 14 og 15  har vi påskesamlinger hvor barna får høre om 
påskens kristne budskap gjennom bøker, bilder, sang og musikk.  
 
Vi skal også studere og undre oss over at våren våkner til liv igjen 
etter vinteren.  
 

Husk! 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  Lørdag Søndag 

18 1 
Høytidsdag 
Bhg. stengt 

2 3 4 5 

19 6 7 8 
Familiedugnad 
 

9 10 11 12 

20 13 14 15 16 
Vårfest 

17 
Grunnlovsdag 
Bhg. stengt 

18 19 

21 20 21 22 23 24 25 26 

22 27 28 29 30 
Kr. himmelfart 
Bhg. stengt 

31 

MAI 

Landet vårt, nasjonaldagen 
Vi fortsetter å se etter vårtegn i naturen også denne perioden. 
Vi skal forberede oss til nasjonaldagen på forskjellige måter: 
* Rydder og pynter ute i barnehagen. Lærer om hvordan vi skal ta 
vare på naturen rundt oss. 
* Bli kjent med bakgrunnen for nasjonaldagen gjennom 
fortellinger, sanger og formingsaktiviteter 
Bursdagsfest også i bibelen 
I mai og juni vil vi blant annet få høre om kristihimmelfart og pinse. 
Pinse er jo kirkens bursdag.  

Husk! 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  Lørdag Søndag 

22 1 2 

23 3 4 5 6 7 8 9 
1. pinsedag 

24 10 
2. pinsdag 
Bhg. stengt 

11 12 
Sommerfest 

13 14 15 16 

25 17 18 19 20 21 22 23 

26 24 25 26 27 28 29 30 

JUNI 

Sommer 
I løpet av sommeren vil alle gruppene dra på en sommertur. Det 
blir overnattingstur for revene. 
Det blir også sommerfest hvor vi spiser sammen, leker og har 
underholdning. Det blir en høytidelig avslutning for revene. 

Husk! 
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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  Lørdag Søndag 

27 1 2 3 4 5 6 7 

28 8 9 10 11 12 13 14 

29 15 16 17 18 19 20 21 

30 22 23 24 25 26 27 28 

31 29 30 31 

JULI 

Husk! 
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7. Vurdering og dokumentasjon 
Barnehagens dokumentasjon er grunnlaget for refleksjon og læring. Den skal brukes som en metode for å få frem ulike 
oppfatninger og åpne for kritisk og reflekterende praksis.  Dokumentasjon skal hjelpe personalet til å se hva barna er 
opptatt av, og brukes sammen med barna. Vurdering er refleksjon og utforskning som skal hjelpe oss til ny kunnskap. All 
vurdering skal bidra til å styrke og øke barnegruppas og det enkelte barns trivsel og utvikling.  
 
Vi observerer og vurderer kontinuerlig vårt arbeid, og hvordan barna har det i barnehagen. En mer planmessig vurdering 
bruker vi når vi planlegger aktiviteter, og setter oss mål og vurderer etterpå.  Denne skriftlige formen for vurdering bruker vi 
i de aldersinndelte gruppene og i forbindelse med uteukene våre.  Vi har laget kvalitetsdokumenter på noen viktige 
aktiviteter i barnehagen – disse vurderes skriftlig hvert år.  
 
Det blir gjennomført ulike typer brukerundersøkelser overfor både foreldre og ansatte i barnehagen. Vi ønsker også at barna 
skal bli hørt, og setter derfor av tid til samtale med barna om hvordan de opplever sin hverdag i barnehagen. Dette gir oss 
en oversikt over hvordan vi har det i barnehagen, og hva vi bør jobbe mer med.  
 
Vi dokumenterer det vi gjør i barnehagen gjennom bilder, fortellinger og ting vi lager. Noe vil også bli lagt ut på våre 
hjemmesider. Dette skal videre brukes til samtaler og refleksjoner barn/barn, barn/personalet og barn/foreldre. Vi ønsker at 
dette skal bidra til en god kommunikasjon mellom barn, foreldre og personalet – og kanskje føre til utvikling av nye 
prosjekter.  
 

8. Barns medvirkning 
I barnehageloven står det : ”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 alder og modenhet.” Det vil si at alle barn har rett til å bli sett, hørt og tatt hensyn til. De minste 
barna uttrykker seg og formidler følelser gjennom kroppsspråk. Det er viktig hvordan vi voksne møter barna og støtter dem. 
De voksne skal som nevnt i kapittel 4 under trygghet og trivsel være: Større, sterkere, klokere og gode når de hjelper barna i 
sine valg.Vi ønsker i stor grad å være åpne for barnas innspill og interesser i valg av tema. Derfor vil våre planer ikke være så 
detaljert. Vi vil heller i etterkant fortelle hva vi har opplevd, gjennom bilder og ord. 



Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  Lørdag Søndag 

31 1 2 3 4 

32 5 6 7 8 9 10 11 

33 12 13 14 15 
Nytt  
barnehageår 

16 17 18 

34 19 20 21 22 23 24 25 

35 26 27 28 29 30 31 

AUGUST 

Avslutning av barnehagetiden for 6-åringene 
Tilknytning med nye barn 
I august starter tilvenning for nye barn i barnehagen. Fleksibel start hvor fokus 
på barnets individuelle behov er stort. Foreldrene bør være tilstede flere 
dager, og bruke den tiden det tar.  Vi har en primærkontakt og en 
sekundærkontakt som skal sørge for gode relasjoner mellom både barn, 
foreldre og personalet. Barna må bli trygg på de nye voksne.  
Det er personalets ansvar å sørge for en god overgang mellom ”verden 
utenfor” og ”barnehageverdenen”.  
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9. Foreldresamarbeid og foreldrenes medvirkning 
Foreldremedvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldresamarbeidet skal skje både på individnivå, med foreldrene til det 
enkelte barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. (Foreldrerådet består av alle foreldrene i 
hele barnehagen. I samarbeidsutvalget sitter et foreldreutvalg på 4 stykker valgt av foreldrerådet, ansattes representanter 
valgt av barnehagen, samt representanter fra eier.) Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuelle 
tilretteleggingen av tilbudet.  
 
Et godt samarbeid mellom foreldrene og personalet er viktig for at barna skal føle seg trygge i barnehagen. Vårt mål er å 
oppnå best mulig kontakt med hver enkelt av foreldrene for å kunne samarbeidet godt om barnets oppdragelse, utvikling og 
trygghet. Personalet vil utveksle informasjon om det dagligdagse i hente/bringesituasjonen. Er det mer spesielle ting,  kan 
dere be om å få prate med en fra personalet. Det blir også satt opp en foreldresamtale med pedagogisk leder i løpet av 
vårhalvåret.  
 
Foreldreutvalget bidrar til planlegging og gjennomføring av  juletrefest og sommerfest. På våren arrangerer barnehagen 

familiedugnad, hvor vi ønsker at foreldre, barn og barnehagens ansatte skal bidra . Her rydder vi utelekeplassen før 17. mai.  
 
10. Overganger 
Barnehagen skal ivareta barnets behov for trygghet og tilknytning i oppstart og overganger. Dette skal skje i samarbeid med 
foreldrene.  
Når barnet begynner i barnehagen vil det få en primærkontakt som skal sikre en god tilknytning. Primærkontakten vil 
tilbringe mye tid sammen med barnet den første tiden.  Etter hvert vil barnet få en eller flere sekundærkontakter i 
barnehagen. Dette vil gi barna en god og trygg hverdag i barnehagen. I og med at vi er en liten barnehage med åpenhet 
mellom avdelingene, og aldergrupper på tvers av avdelingene vil barna bli kjent med voksne og barn utenfor sin gruppe og 
sin avdeling, og overgangen til en ny aldersgruppe vil ikke bli så overveldende. (Se også kapittel 4 om trygghet og trivsel.) 
 
Siste halvåret i barnehagen legger vi vekt på overgangen til skolen. Vi vil jobbe med skoleforberedende aktiviteter( Se 
kapittel 5.1 om progresjon). Barna må få ta avskjed med barnehagen på en god måte, og glede seg til å begynne på skolen, 
og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Vi prøver å få til et besøk på de aktuelle skolene i løpet av 
våren. Skal det gis informasjon fra barnehage til skole, skal foreldrene godkjenne det.    
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