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INNLEDNING 

Barnehageloven - Barnekonvensjonen - Rammeplanen 
Vestby kommunes barnehager drives etter lov om barnehager med forskrifter og skal bygge på 

verdigrunnlaget som er fastsatt i internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Ny 

rammeplan for barnehager ble gjeldende fra 01.08.2017, og alle barnehagene skal jobbe med å 

implementere denne i sitt arbeid med ny årsplan. I tillegg har vi lokalt Vestby kommunes vedtekter 

for barnehagene og Serviceerklæring for barnehager og handlingsprogram for RO barnehage hvor 

det overordnede målet er: Barnehagen skal bidra til omsorg, lek og læring i et inkluderende miljø ut 

fra barns ulike forutsetninger. 

Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og 

barnehagens tiltak for å nå disse.  

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider 

detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i 

årsplanen.  

Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng 

mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.  

Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i 

samarbeid med ansatte og foreldre. I takt med endringer i lover/forskrifter og endringer i samfunnet 

generelt, må også personalet holde seg oppdatert. De må være endrings- og lærevillige. Norske 

barnehager har vært i stor endring på få år og det kreves stadig ny kunnskap for å henge med i 

utviklingen.  

Barnehagens årsplan fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 

KORT OM BARNEHAGEN 

 

Grevlingen barnehage er en kommunal barnehage med fire avdelinger som ligger i Son, sør i Vestby 

kommune. Vår visjon er «Se meg, Hør meg, Elsk meg».  
Grevlingen barnehage ligger idyllisk til i skogkanten  

ved Grevlingen ungdomsskole og Kultursenter med  

skog og sjø i nærmiljøet. Barnehagen skal gi et pedagogisk  

tilbud til barna i tidsrommet 07.00 - 17.00.  
 

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.  

(Barnehagens formålsparagraf, Barnehageloven § 4)  

Med det menes at dagene skal være fylt av samvær og aktiviteter som gir grobunn for utvikling og 

læring i trygge rammer. Alle barn skal få utfordringer ut fra sitt eget kunnskaps-, mestrings-, og 

utviklingsnivå.  

                                  
 

 

Se meg, hør meg,      

elsk meg 
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Barnehagens verdigrunnlag 

 

Barnehagens visjon skal gjennomsyre alle aktiviteter, arbeidsmetoder og planer. Visjonen ligger til 

grunn for vårt verdisyn. Barnehagen skal være et trygt sted der du blir sett, hørt, elsket og utfordret. 

Hos oss er alle barn likeverdige og kompetente med rett til å bli hørt og anerkjent. Når barn opplever 

dette, utvikler de tro på seg selv.  

 

I Grevlingen barnehage skal barna få være med å påvirke sin hverdag. Barns medvirkning betyr for 

oss at barna er bevisste sine muligheter og bruker sin rett til å påvirke sin egen hverdag. Barna skal 

føle at de er viktige for barnehagen og at deres meninger blir tatt på alvor gjennom at de blir sett og 

hørt hver dag. Vi ønsker at barna skal oppleve tilhørighet, glede og humor i barnehagen – å le 

sammen med andre, av seg selv, av det man ikke får til - skaper barn som er bedre rustet for å møte 

med -og motgang i livet.  

 

 
For oss er leken er en viktig arena for barns læring og mestring. Gjennom leken bearbeider barna 

opplevelser og erfaringer. Her kan de prøve seg frem i sosialt samspill med andre under trygge 

rammer. Vi har som mål å legge til rette for gode leke -og læringsarenaer for alle barna som 

stimulerer barns utvikling, sosiale og språklige samhandling.  

 

1. Leken er en grunnleggende menneskelig aktivitet som stimulerer og interesserer. 
2. I lek gjør barn erfaringer, de utforsker, prøver ut, får kunnskap og utvikler selvtillit. 
3. Barn sosialiseres gjennom leken og utvikler en beredskap for læring og utvikling. 

(Lillemyr O.F, 2004, Lek-opplevelse-læring i barnehage og skole) 

 

Rammeplanen understreker de voksnes betydning for barns utvikling, trivsel og læring. De voksne 

har hovedansvar for alt samspill med barn og for å opprette en god relasjon til alle barn og foresatte. 

Barn trenger ikke voksne som er perfekte. De trenger mennesker som tør å vise hvem de er, som er 

forutsigbare og gode til å ta vare på seg selv. De voksne i barnehagen skal gå foran som et godt 

eksempel.  

Arbeidet med vennskap og sosial kompetanse er sentralt i vårt arbeid med likeverd, danning og sosial 
mestring. Barna skal møte meningsfylte aktiviteter og gode voksne rollemodeller. Vi er den 
profesjonelle part og det skal alle ansatte ha et bevisst forhold til.  
For oss er det viktig med informasjonsflyt og at vi har et åpent og gjensidig samarbeid med alle 
foreldre. Foreldre skal føle seg trygge på at barnas behov blir ivaretatt. For å være en god barnehage 
er vi avhengig av tilbakemelding fra våre brukere og en gjensidig dialog. 
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FELLES FOR BARNEHAGENE I VESTBY KOMMUNE 

Foreldreaktiv tilvenning 
Vestby kommunes barnehager praktiserer foreldreaktiv tilvenning. Vi ønsker at foreldrene skal være 
tilstede sammen med barnet i barnehagen den første uken når barnet starter.  Foreldrene deltar i 
barnehagens aktiviteter og rutiner, slik at barnet får en myk og trygg overgang til 
barnehagehverdagen.  Tilvenningen kan foregå i grupper med flere familier sammen, slik at foreldre 
også kan bli kjent med hverandre i nærmiljøet. Dette er nærmere beskrevet i den enkelte 
barnehages årsplan på siden. 
 

Kompetanseutvikling for ansatte  
Vestby kommune har ansvar for å bistå barnehagene med kompetanseutvikling og har en toårig 

kompetanseplan. Kompetanseplanen omfatter ulike tiltak for kompetanseutvikling for alle ansatte i 

barnehagene, og skal bidra til å utvikle den pedagogiske kvaliteten i barnehagene.  

Kommunen drifter disse tiltakene: 

- Nettverk for språk og adferd 

- Nettverk for flerspråklige ansatte 

- Veiledning for nyutdannede barnehagelærere 

- Glød – for barnehagelærere med lang erfaring 

- Pedagogisk verksted for pedagoger i barnehagene 

- Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid 

- Språkløyper 

 

Vestby kommune har to nye prosjekter dette barnehageåret: 

 

Sammenheng og overgang mellom barnehage og skole/SFO 

Vestby kommune har en felles plan for overgang mellom barnehage, skole og SFO. For å bidra til 

sammenheng og godt samarbeid om overgang mellom barnehage og skole/SFO er det viktig at 

ledere og lærere i skolen og i barnehagen har god kjennskap til hverandres virksomheter. Planen 

beskriver mål og tiltak for samarbeid mellom barnehage og skole/SFO.  

Inkluderende barnehage- og skolemiljø 

Vestby kommunes barnehager, skoler og SFO deltar i en felles toårig kompetanseutvikling om 

inkluderende barnehage- og skolemiljø fra 2018.  Kompetanseutviklingen drives av 

Utdanningsdirektoratet og skal styrke barnehagers, skolers og eieres kompetanse til å skape og 

opprettholde gode barnehage- og skolemiljøer, og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og 

andre krenkelser.  

Samarbeid med andre instanser 
Vi samarbeider med PPT, barnevernet, helsestasjonen og rehabiliteringstjenesten, hvor vi har et 

felles mål om å handle til barnets beste. RO-barnehage og PPT samarbeider om ressursteam som er 

et veiledningstilbud til barnehagene. Hensikten er tidlig innsats for å gi riktig hjelp til barnets beste. 

Grønt flagg   
Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, 

videregående skoler og folkehøyskoler hvor formålet er å sikre bærekraftig utvikling gjennom 

miljøopplæring. Sertifiseringen gjelder for ett år av gangen, hvert år må det derfor sendes inn 

søknad om fornyet sertifisering. Dette sikrer kontinuitet i miljøarbeidet.    
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BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER 

 Natur som arena for lek og læring, undring og nysgjerrighet. Barna får oppleve naturens 
mangfold og egenart. Vi ønsker å bidra til kunnskap om naturresurser og biologisk mangfold 
og viktigheten av å verne om den (rammeplanen 2017:27). 

 Vi jobber med vennskap, fellesskap og positive sosiale relasjoner. «Se meg, hør meg elsk 

meg». 

 Barna skal få oppleve et rikt og inspirerende miljø som inviterer til lek, læring, inkludering og 

mestring. Barna er del av et helsefremmende miljø der vi legger til rette for fysisk aktivitet 

og god psykisk helse. 

 Barna skal få oppleve et rikt, inspirerende og variert språkmiljø som er tilpasset alder og 
modenhet. Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt 
forberedt til skolestart 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Nærmiljø brukes aktivt som turmål. De eldre barna er på tur minimum en gng/uke..  

 Aktive voksne som legger til rette for gode naturopplevelse der barn får oppleve mestring 
og glede. 

 Barna lærer om livet i naturen og blir kjent med årstidsvekslingene og kjennetegn i 
forbindelse med dem.  

 Grønt flagg. Vi har drivhus og pallekarmer hvor vi dyrker ingredienser til barnas daglige 
kosthold.  

 Vi jobber med gjenbruk og verdiløst materiale og har fokus på å reparere og ta vare på leker 
og utstyr. 

 Vi jobber med vennskap, inkludering og fellesskap som tema i samlinger, 
hverdagssituasjoner og lek. Vi snakker om følelser, identitet og mangfold. Barna blir kjent 
med ulike sinnsstemninger, ansiktsuttrykk og kroppsspråk hos seg selv og andre og kan si 
noe om hva som kjennetegner å være en god venn. 

 Vi lærer om egne og andres grenser; hvor viktig det er å lytte på hverandre, tørre å sette 
egne grenser og det å respektere et nei. 

 Avdelingene samarbeider for å bidra til å bygge nye relasjoner og vennskapsbånd gjennom 
turer, planer og aktiviteter.  

 Vi legger til rette for varierte lekemiljøer inne og ute f.ek rullering av leker og materiell for å 
stimulere til kreativitet og fysiske og motoriske utfoldelser. Vi bruker alle rom og barna 
besøker andre avdelinger. 

 Ute og innemiljøet skal inspirere til lek og kreativitet og gi barna mestringsfølelse og 
progresjon. Personalet observerer og kartlegger samspill -og lekemiljø fortløpende. 

 Personale er gode språkmodeller. 

 Barn med norsk som andrespråk støttes i bruk av morsmål samtidig som vi fremmer deres 
norskspråklige kompetanse 

 Vi jobber systematisk med lesing og fortelling. Vi fantaserer, undrer oss og blir kjent med 
bøker og barnelitteratur. 

 Vi bruker språkløyper som metode.  
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MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN 

 

DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING 

Rammeplan  

«Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger 

skal verdsettes og følges opp» (rammeplan 2017:21). 

 «Leken skal ha en sentral plass og lekens egenverdi skal anerkjennes» (rammeplanen 2017:20). 

«I barnehagen skal barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om barns nysgjerrighet 

og lyst til å leke, utforske og mestre» (rammeplanen 2017:22). 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Personale er aktivt med i lek og samspill, følger opp barnas interesser og initiativ og er 

pådriver for å føre leken videre 

 Gjennom dagen undrer vi oss og reflekterer sammen med barna 

 Vi lærer barna og vise omsorg for hverandre og løse konflikter på en god måte 

 Personalet legger til rette for at barna blir sett og hørt 

 Vi lærer barna ha respekt for ulike kulturelle verdier, ytringer og levemåter i vårt 

mangfoldige samfunn 

 Trygg og god tilvenning for barn og foreldre 

 Barns innspill blir tatt med i det pedagogiske arbeidet på avdelingen 

 

VENNSKAP OG FELLESSKAP 

Rammeplan «I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å 

være i positivt samspill med barn og voksne. […] Personalet skal forebygg, stoppe og følge opp 

diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre» (rammeplanen 

2017:22-23). 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Vi har fokus på barns trivsel og jobber med vennskap og identitet 

 Vi legger til rette for felles opplevelser og impulser som barna kan bruke i leken 

 Personalet er gode rollemodeller 

 Vi viser raushet over det unike ved hvert individ, slik at barnet kan bli den beste utgaven av 

seg selv 

 Vi legger til rette for mestringsopplevelser for det enkelte barnet og løfter frem de gode 

handlingene og intensjonene 

 Vi anerkjenner barnas lek og gir leken tid og rom  

 Vi anerkjenner hvert barns ytringer og opplevelser ved å se, lytte og bekrefte 
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KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 

Rammeplan «Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barns 

skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling» 

(rammeplanen 2017:23). 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Voksne som gode språkmodeller f.ek gjennom bruk av nye ord og begreper, bøker, rim og 

regler 

 Vi lytter, ser og anerkjenner barnas verbale og kroppslige uttrykk 

 Barn med norsk som andrespråk støttes i bruk av morsmål samtidig som vi fremmer deres 
norskspråklige kompetanse. Tospråklige ansatte brukes som en ressurs. 

 Hverdagssituasjoner brukes aktivt til språkstimulering 

 Vi bruker språkløyper som metode 

 

LIVSMESTRING OG HELSE 

Rammeplan «Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 

forebygge krenkelser og mobbing» (rammeplanen 2017:11).  

«Barnehagen skal være arena for daglig fysisk aktivitet og gi rom for hvile. Gi gode og sunne 

matvaner» (rammeplanen 2017) 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Vi bruker «Grønne tanker, glade barn» i arbeidet for å fremme egenomsorg og prososial 

adferd 

 Vi bruker «Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehagene i Vestby kommune» 

 Vi legger til rette for aktivitet og hvile i løpet av barnehagedagen 

 Vi oppmuntrer barn til å smake ny mat, frukt og grønt og legger til rette for gode, sunne 

måltider preget av ro, samtaler og nok tid 

 

MEDVIRKNING 

Rammeplan «Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for 

medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og 

behov» (rammeplanen 2017:27) 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Vi tar barnas innspill på alvor 

 Barna er delaktige i forberedelser og planlegging av felles arrangementer 

 Barna skal føle at de er viktige i barnehagen og at deres meninger blir tatt på alvor gjennom 

at de blir sett og hørt hver dag 
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

Rammeplan «Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» (rammeplan 2017:10) 

 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Vi jobber med Grønt flagg og har som målsetting at miljøarbeidet skal sitte i ryggmargen. 

Det skal være en naturlig del av det vi gjør uten at vi tenker over det 

 Barna er kjent med hva det innebærer og verne om naturen og tar vare på den for 

fremtidens barn gjennom egne erfaringer på tur, bøker og digitale verktøy 

 Vi reparerer leker og utstyr, bytter på tursteder for å unngå for stor slitasje, plukker søppel 

på tur og holder skogen ren 

 

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 

Rammeplan «Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres 

og vurderes» (rammeplan 2017:37) 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Vi evaluerer jevnlig planer og arbeidet vi gjør på avdelingsmøter, plandager, ledermøter og 

personalmøter 

 Vi jobber med pedagogisk dokumentasjon som skal bidra til forandring, fremdrift og 

fordypning bl.a gjennom bruk av observasjoner som deles med andre, både voksne og barn, 

slik det blir mulig å samtale om det man ser. Dokumentasjonen settes i sammenheng med 

spørsmålene hva, hvordan, hvorfor og hvem  

 Vi er lydhøre for barnas og foresattes innspill og gir faglige begrunnede tilbakemeldinger 

 Vi lager pedagogiske planer med oversikt over tema, mål og arbeidsmåter 

 Vi bruker observasjon som verktøy for å kunne legge til rette for barns trivsel, progresjon og 

allsidige utvikling. Hos oss har vi valgt å bruke «Alle med» som felles observasjonsverktøy. 

Det er et observasjonsskjema som dekker barnets seks utviklingsområder: språkutvikling, 

lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling. 

Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer. Det er utviklet på grunnlag av 

teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse. Andre observasjonsverktøy 

brukes i tillegg  

 Vi dokumenterer og synliggjør det pedagogiske arbeidet og våre planer gjennom årsplan, 

periodeplaner, månedsplan og ukeslogg. I tillegg har barnehagen en facebook side med 

dokumentasjon fra fest og hverdag i barnehagen 
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TILVENNING – OVERGANGER 

Rammeplan «Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en 

trygg og god start i barnehagen» (rammeplan 2017:33) 

«Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og 

rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe» (rammeplan 2017:33) 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Vi har en foreldreaktiv tilvenning hvor foresatte er tilstede i barnehagehverdagen over en 

uke, slik at både barn og foresatte blir godt kjent med personale, rutiner, aktiviteter og 

barnehagen. Vår intensjon med å gjøre det på denne måten er å få foresatte og barn til å 

oppleve trygghet og tilknytning for en god start 

 Barna får en tilknyttingsperson som vil være tett sammen med barnet den første tiden for å 

skape trygge rammer. Å skape tilknytning og kontakt tar tid. Ingen tilvenning er lik og 

tilpasses det enkelte barns behov 

 Barnehagen har en egen rutine for oppstart i barnehagen  

 For barn som bytter avdeling internt i barnehagen legges det til rette for tilvenning internt. 

Avdelingene samarbeider og barna er inne på den nye avdelingen, med en trygg voksen, en 

til to faste dager i uken. Barna får da tid til å blir kjent med barn og personale på den nye 

avdelingen og delta i deres hverdagsaktiviteter. Denne tilvenningen begynner på våren og 

foregår frem til sommerbarnehagen. Barna vil da være bedre rustet til å bytte avdeling 

 Foresatte med barn som byttet avdeling får tilbud om tidlig foreldresamtale  

 

SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE SKOLE OG SFO  

Rammeplan Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og 

god overgang fra barnehagen til skolen og Sfo» (rammeplan 2017:33) 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Vestby kommune har en plan for overgang fra barnehage til skole og Sfo 

 Vi har et eget foreldremøte på høsten for skolestarterne  

 Vi har egen gruppe i barnehagen for barna som skal begynne på skolen der man gjennom lek 
og aktiviteter forbereder barna på skolestart. Vi legger vekt på sosial kompetanse og 
selvstendighetstrening 

 Vi har minst to foreldresamtaler i året der en av samtalene er knyttet til overgang 
barnehage-skole 

 Barnehagen besøker nærskolene (fra påske) 

 Skolen inviterer barna til førskoledag i begynnelsen av juni 
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PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE 

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. 

 Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. 

 Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 

 Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

 

FAGOMRÅDENE Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

KOMMUNIKASJON 

SPRÅK 

TEKST 

 Vi setter ord på og beskriver det 
vi gjør og opplever sammen med 
barnet 

 Vi bruker sanger, rim, regler og 
eventyr sammen med konkreter, 
gjenstander og figurer 

 Vi ser på pekebøker og får barna 
til å snakke om det vi ser 

 Personalet tolker, bekrefter og 
anerkjenner barnas kroppsspråk 

 Personalet gjentar korrekt det 
barnet prøver å si, uten å påpeke 
feilene/manglene 

 Vi leser bøker, fortellinger og 
eventyr 

 Vi bruker rim, regler, fingerleker 
og sanger 

 Vi synger sanger på flere språk 

 Vi bruker konkreter for å 
synliggjøre betydningen av ord og 
begreper 

 Vi spiller spill og har regelleker 

 Barna lytter til fortellinger og 
eventyr uten bilder, og bruker 
fortsettelsesbøker 

 Vi bruker tekstskaping for å øke 
forståelsen for sammenhengen 
mellom språk og tekst 

 Barna øver på å gjenkjenne tall, 
symboler og skrive eget navn 

 Barna blir kjent med rim, regler, 
vitser og gåter 

 Vi bruker mer avanserte spill og 
regelleker 

 Vi skaper historier og egne 
fortellinger 

KROPP 

BEVEGELSE 

HELSE 

 Vi lærer barna navn på 
kroppsdeler 

 Grov- og finmotorisk trening i 

 Vi har tema om kroppen, sansene 
og følelser 

 Vi har turer, gym og hinderløyper 

 Tema sunt og usunt for kroppen, 
fysisk aktivitet og hygiene 

 Beherske av- og påkleding og ha 
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aktiviteter både inne og ute 

 Vi lærer barna håndvask og å 
hoste/nyse i albukroken 

 Begynnende 
selvstendighetstrening f.ek. 
spise/smøre selv, vaske hender 
og kle på seg med støtte fra en 
voksen 

 Barna går turer til steder som 
innbyr til allsidige grovmotoriske 
utfordringer og aktiviteter 

 Vi skal være støttende og 
motiverende voksne som gir 
barna plass og tid til å prøve selv 
ved måltider, dotrening og 
påkledning mm 

en forståelse for hva man må ha 
på seg ut fra værforholdene 

 Vi leker ulike regelleker som 
krever en større grad av 
kroppsbeherskelse 

 Vi skal være støttende og 
oppmuntre barna til å prøve selv 
å ta kroppslige utfordringer i 
leken 

KUNST 

KULTUR 

KREATIVITET 

 Vi bruker rytmeinstrumenter 

 Vi rimer og synger sanger  

 Vi lar barna bruke ulike, 
formingsmateriell, 
formidlingsverktøy og materialer 

 Vi formidler deler av vår kulturarv 
gjennom enkle eventyr, sang og 
musikk 

 Vi bruker naturmateriale, 
verdiløst materiale og annen 
udefinert materiale 

 Vi bruker instrumenter og lærer 
navn på dem 

 Vi lytter til forskjellige 
musikksjangre 

 Vi forteller eventyr og bruker 
enkle rollespill 

 Barna får grunnleggende erfaring 
med ulike typer 
formingsmateriell, teknikker og 
verktøy f.ek plastelina, perler, 
papp, sakser, pensler mm. 

 Vi har voksenstyrte aktiviteter, 
regelleker, sangleker og 
tradisjonsleker 

 Vi har eventyrformidling ved 
hjelp av ulike formidlingsmetoder 

 Vi inspirerer barna til å skape sine 
egne uttrykk 

 Barna oppmuntres til å tegne fra 
opplevelser og gitte oppgaver 

NATUR 

MILJØ 

TEKNOLOGI 

 Vi ser hvordan årstidene skifter 

 Vi lager sand/sølekaker og 
hopper i vanndammer 

 Vi lager snømann og smelter snø 

 vi stimulerer barna til å bruke alle 
sansene når de er ute i naturen; 

 vi opplever nærmiljøet og skogen 

 vi gir barna opplevelser og 
erfaringer med hva som lever og 
gror 

 vi undrer oss sammen med barna 
og deler deres nysgjerrighet og 

 vi lærer om været og har enkle 
fysikkforsøk 

 tema om de vanligste dyrene og 
fuglene vi har i Norge 

 fordypning, undring og forskning i 
naturfenomener f.ek studere 
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kjenne på snø, lukte på blomster 
osv 

 vi går korte turer i nærmiljøet 

 vi har fokus på gjenbruk 

utforskertrang 

 vi kildesorterer  

 vi undersøker fenomener i 
naturen, har med oss 
oppslagsbøker, forstørrelsesglass 
og samlebokser og digitale 
verktøy 

maurtuer, trær og sopp 

 vi utforsker nye turområder 

 vi lærer å bruke og ta vare på 
skogen 

ETIKK 

RELIGION 

FILOSOFI 

 vi undrer oss sammen med barna 
og møter deres spørsmål, tro og 
undring med respekt 

 vi snakker om hvordan vi skal 
være mot hverandre 

 vi støtter og veileder i 
konfliktsituasjoner 

 vi anerkjenner og bekrefter når 
barna handler på en god måte 

 vi lærer barna å vente på tur og å 
dele med andre 

 vi hjelper barna til å forstå 
forskjellen på rett og galt 

 vi veileder og snakker med barna 
om vennskap, konfliktløsning og 
sosialt samspill 

 nulltoleranse for erting, mobbing 
og rasistiske holdninger 

 barna skal få en begynnende 
forståelse for hva som er rett og 
galt 

 kjennskap til religioner og livssyn 
som er representert i 
barnegruppa 

 møte barns tanker, spørsmål og 
undring med respekt og ha gode 
samtaler 

 vi leser små historier og 
filosoferer rundt ulike tema som 
rettferdighet, respekt, toleranse, 
tilgivelse, vennskap og å løse 
konflikter 

 vi samtaler om verden rundt oss 

 barna får undre seg sammen og 
tankene deres er viktige og 
verdifulle 

 barna skal få kjennskap til 
forskjeller og likheter mellom 
religion, kjønn og språk 

 barna blir mer selvstendige i 
konfliktløsning men får støtte og 
veiledning 

 vi hjelper barna til å forstå at 
deres handlinger påvirker både 
egen og andres situasjon 
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NÆRMILJØ 

SAMFUNN 

 små turer i nærmiljø på barnas 
premisser 

 barna skal oppleve at de blir tatt 
på alvor uavhengig om de er 
gutter eller jenter 

 vi blir kjent med de ulike 
rommene i barnehagen og 
uteområde 

 vi bekrefter barnas væremåte, 
valg av aktiviteter og leker 
uavhengig av kjønn 

 vi går lenger turer i nærmiljøet 
(naturen) i tilegg til biblioteket, 
skolen og kirken 

 kunnskap om FNs 
barnkonvensjon 

 likverdighet uavhengig av 
bakgrunn og forutsetninger 

 vi samtaler med barna om det vi 
ser og opplever på tur 

 barna skal få erfaring med enkle 
trafikkregler 

 vi besøker nærskolen, bruker 
skolens uteområde og låner 
bøker fra biblioteket 

 økt kunnskap om 
barnekonvensjonen 

 vi blir kjent med ulike land, 
kulturer og fremmer alle barns 
identitet 

 barna skal flære mer om 
trafikkregler og trafikvett  

ANTALL 

FORM 

ROM 

 vi rydder og sorterer leker 

 vi lærer forskjell på stor/liten, 
over/under 

 vi teller f.ek ved bruk av 
tellesanger og regler 

 vi bygger med klosser og andre 
materieler 

 barna leker med puttekasser, 
enkle puslespill, enkel byggelek 
mm 

 vi omgir oss med tall og øver på å 
telle 

 erfaring med ulike typer mål og 
målenheter 

 aktiviteter, leker og spill 

 bygge med konstruksjonsleker 
som f.eks kapla, lego og duplo 

 barn lærer om geometriske 
former som sirkel, kvadrat og 
trekant – personalet bruker 
bekrepene bevisst i hveragen 

  vi øver på å telle og blir kjent 
med tallene frem til 12. Vi løser 
oppgaver knyttet til mengder 

 Vi samtaler rundt matematiske 
former og begreper som f.eks 
større/mindre, tung/lett osv 

 Vi spiller terningsspill og kortspill 

 Vi bruker matematiske begreper i 
hverdagen og undrer oss over 
ulike matematiske fenomener 

 Vi jobber med lengde og volum 
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 KALENDER 
Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. 

NÅR HVA 

6. februar Markering av samefolkets dag 

Januar/Februar Vinteraktivitetsdag 

9. februar Karneval 

28. februar Foreldremøte 

22. mars Påskefrokost 

30. april Plandag 

Uke 19 Rusken 

 Dugnad 

15. mai Temautstilling 

29. mai Foreldremøte nye 

Juni Sommerfest 

Juli Sommerbarnehage 

Uke 28-29 Sommerstengt 

August  Oppstart og tilvenning 

13, 14. August Plandag 

September Foreldremøte 

Uke 38 Brannvernuka 

Uke 42-43 Forutprosjekt 

24. oktober FN dagen 

2. November Plandag 

7. desember Juleverksted 

12. desember Julelunsj Oppfinnern/Grubleren 

13. desember Lucia 

14. desember Julelunsj Filosofen/Lurifaks 

17. desember Nissefest 

 

Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Emma Finstad 

Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den:  
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OM ÅRSPLANMALEN 

 

Årsplan med progresjonsplan utarbeides på grunnlag av barnehageloven, rammeplan, kommunale 

styringsdokumenter, foreldreundersøkelse, foresattes tilbakemeldinger i samtaler og evalueringen av 

forrige årsplan. 

 

Til sist..  

Fra personalmøte høsten 2017. Personalet fikk som utfordring å beskrive barnehagen som person. 

Hva den står for og hvilke verdier som er viktige og kjennetegner den.  

Dette er Grevlingen barnehage… 

 


