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Innledning  

Vi er en gårds- og friluftsbarnehage med beliggenhet i Furnes i Ringsaker kommune. 

Mari Østby-Deglum startet opp barnehagen i 2004 med to avdelinger og har utvidet ved 

økt behov for barnehageplasser. Med skog og mark på alle kanter har vi fine landlige 

omgivelser rundt oss. Vi legger stor vekt på natur og friluftsliv, fysisk aktivitet, samt 

stell og kontakt med dyr. Fra 1. januar 2017 ble barnehagen organisert som et 

aksjeselskap og fikk navnet Marihøna gårds – og friluftsbarnehage AS. 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og 

vurderes. Årsplanen er et styringsverktøy. Planen skal hjelpe oss til å «dra i samme 

retning» og sikre kontinuitet og utvikling. Årsplanen bygger på Barnehageloven og 

Rammeplan for barnehagen (fra 01.08.17) og gjelder for et barnehageår av gangen. Et 

barnehageår regnes fra 1. august til og med 31. juli året etter.  Årsplanen skal 

godkjennes av barnehagens styrer og fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.  

Årsplanen har følgende funksjoner:  

• Være et arbeidsredskap for barnehagens personale 

• Dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser  

• Gi mulighet for foreldre til å medvirke til barnehagens innhold  

• Gir informasjon om det pedagogiske arbeidet til myndighetsnivå, barnehagens 

samarbeidspartnere, andre interesserte og foreldre. 

• Vise hvordan vi i vår barnehage jobber med Rammeplanens formål og innhold, og 

hvordan vi gjør lokale praktiske og pedagogiske tilpassinger. 
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• Progresjon skal tydeliggjøres 

Styrer i barnehagen leder prosessen med å utarbeide årsplanen og skal samarbeide med 

ansatte og barnehagens samarbeidsutvalg om dette arbeidet.  

Vi har valgt å dele inn årsplanen i to deler: 

Del 1: Generell del 

Del 2: Årsplan for avdelingene 

Årsplanens del 1 gjelder for hele barnehagen. Årsplanens del 2 utarbeides for hver 

avdeling, men avdelingen samkjøres slik at del to dokumenterer en progresjon gjennom 

hele barnehageløpet. 

Årsplanen som gjelder for neste barnehageår skal være tilgjengelig fra senest 25. juni 

under foreldrenes innlogging på vår nettside: www.marihona-barnehage.no  Store-Alvene 

og Bjørnehiet sin årsplan del 2 er tilgjengelig fra høsten 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marihona-barnehage.no/
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ÅRSPLAN DEL 1 
1.Avdelinger 

Vår barnehage består av 7 avdelinger, med plass til totalt 106 barn. Barnehageåret 

2018 - 2019 er det følgende fordeling på antall barn pr avdeling:  

Maritunet 

Lilleputtskogen: 15 plasser fra 0-2 år 

Hakkebakkeskogen: 15 plasser fra 2-4 år 

Trollskogen: 18 plasser fra 4-6 år 

 

Bjørnehiet: 15 plasser fra 3 – 6 år 

 

Alveskogen 

Små-Alvene: 15 plasser fra 0-2 år 

Store-Alvene og Alvebarna: 28 barn fra 3-6 år, delt inn i to grupper:  

o Alvebarna 10 barn fra 2-4 år  

o Store-Alvene 18 barn fra 4-6 år.  

 

1.2 Bemanning barnehageåret 2018-19  

Lilleputtskogen:  

Hakkebakkeskogen: 

Trollskogen: 

Bjørnehiet: 

Store-Alvene: 

Alvebarna: 

Små-Alvene:  

 

2 Samarbeid mellom hjem og barnehage 

 

1.1 Generelt  

 

Vi vektlegger et godt foreldresamarbeid gjennom god dialog og inkludering. Andre 

foresatte er her likestilt med foreldre. Foreldregruppen er vår viktigste 

samarbeidspartner i arbeidet med å skape trivsel, utvikling og læring hos barnet, og 

dette er barnehagen og foreldrenes ansvar sammen. Samarbeidet med hjemmet skal 
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alltid ha barnets beste som mål. Det er viktig for oss at foreldrene føler at personalet 

lytter til dem og at personalet tar hensyn til foreldrenes meninger når avgjørelser 

angående barnet skal tas. Foreldrene må ha en forståelse for at barnehagens ansatte er 

kvalifiserte til å ta gode avgjørelser for enkeltbarna i barnehagen, men også må ta 

hensyn til barnegruppen som helhet.  

 

I situasjoner der personalet eller foreldrene er usikre på den/de andres synspunkt, 

eller ønsker å informere om noe viktig vedrørende barnet, skal det opprettes kontakt; 

gjerne en gang for mye, enn en gang for lite.  

 

1.2 Endring i kontaktinformasjon 

 

Ved endringer av adresser, telefonnummer og epost er det viktig at barnehagen får 

beskjed og at foreldrene logger seg inn på barnehageportalen til Ringsaker kommune og 

også legger inn endringer der.  

 

1.3 Ny i barnehagen  

 

Når barnet har takket ja til barnehageplass hos oss vil pedagogen på avdelingen i god tid 

før oppstart, kontakte foreldrene for å avtale evt. besøk, dag for oppstart og 

tilvenning. For at alle barna skal bli ivaretatt på best mulig måte under tilvenning sprer 

vi oppstartsdagene litt utfra foreldrenes ønsker slik at ikke mange nye barn kommer 

samme dag.  

 

Barna vil i god tid før oppstart motta et velkomstkort i posten fra avdelingen med bilde 

av de ansatte på og foreldrene får litt informasjon om oppstarten fra avdelingen.  

  

Når barnet kommer første dag i barnehagen skal plassen i garderoben og på stelleplass 

stå klar med navn. De ansatte skal være godt forberedt og en ansatt skal ha et spesielt 

ansvar for å ta i mot barnet.  

 

Vi skal skape en god overgang fra foreldrenes trygge favn eller fra en annen barnehage 

og til oss. De ansatte skal vise omsorg, åpenhet, interesse og nysgjerrighet for det nye 

barnet og barnets familie. Foreldre bør gi barnehagen all relevant informasjon slik at de 

ansatte på best mulig måte kan ivareta barnet.  Det er viktige at foreldre er trygge, 

rolige og positive selv om de ser at barnet er litt usikker i situasjonen. Barnet kjenner 

på seg hvordan foreldrene har det. Trygge foreldre hjelper barna til å føle seg trygge.  

 

Vi tar alltid utgangspunkt i 3 dager med tilvenning for nye barn, men vi er opptatt av at 

vi skal tilpasse tilvenningen på best mulig måte for hver familie. Det betyr at vi har en 

fleksibel tilvenning der foreldrenes ønsker skal vektlegges i forhold til hva de mener er 
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til det beste for sitt barn. De ansatte hos oss er profesjonelle og vil veilede foreldrene 

faglig i prosessen, og de vil sammen finne den beste løsningen for det enkelte barnet.  

 

1.3 Levere- og hentesituasjonen 

 

Den viktigste kontakten mellom barnehagen og hjemmet skjer hver dag i levere – og 

hentesituasjoner, der relevant informasjon skal videreformidles begge veier. Ved 

levering i barnehagen skal alltid en ansatt i barnehagen ta godt imot barnet, vise glede 

over å se barnet og ha kontakt med den som leverer.  Den ansatte skal ta seg tid til å ta 

imot på en god måte og skal tilpasses det enkelte barnets behov. Den som leverer bør 

overbringe relevant informasjon til barnehagen om hvordan barnet har det, gi nødvendig 

informasjon.  

 

Ved levering er det er best for barnet at foreldrene går når de har sagt «ha-det» slik 

at ordene markerer tydelig at nå er det de ansatte i barnehagen som er barnets tygge 

sirkel.  Det er ikke godt for barnet hvis foreldre tøyer ut tiden og ikke går når de har 

sagt «ha-det». Hvis barnet er lei seg vil den ansatte som har tatt imot barnet tygge og 

trøste barnet helt til det føler seg klart for barnehagedagen. Barnehagen kan sende 

sms eller ringe foreldrene og fortelle hvordan det går etter en liten stund hvis 

foreldrene føler seg utrygge eller synes det er vondt og leit å gå fra barnet sitt i en 

slik situasjon.  

 

Vi oppfordrer alle foreldre til å legge bort mobiltelefoner før de går inn porten til 

barnehagen ved henting. Dette er et helt spesielt øyeblikk for barna og barna fortjener 

foreldrenes fulle oppmerksomhet og tid. Det er viktig at barnet føler seg sett og 

opplever at foreldrene fryder seg over møtet med barnet. Det å føle seg ønsket og 

elsket gjennom gjensynsglede bidrar positivt til barnets psykiske helse.  

 

Når barnet blir hentet skal en ansatt, så langt det er praktisk mulig,  alltid møte den 

som henter. Den ansatte skal fortelle, gjerne sammen med barnet, hvordan dagen har 

vært, observasjoner og vurderinger knyttet til helse, trivsel, erfaringer, lek og læring.  

 

Barnehagen må få informasjon fra foreldre hvis noen andre skal hente barnet. Hvis 

barnehagen ikke er informert sendes ikke barnet hjem med vedkommende, selv om det 

er en person den ansatte kjenner fra før.  

 

1.4 Foreldresamtaler  

 

Alle foreldre vil få tilbud om to foreldresamtaler med pedagogisk leder eller 

barnehagelærer per barnehageår: en i oktober og en i mars. Det er viktig for 

barnehagen at foreldrene møter opp til disse samtalene fordi det er en viktig arena for 

dialog og samarbeid mellom hjem og barnehage rundt barnets individuelle behov og 
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utvikling. På disse møtene vil det bli utvekslet observasjoner og vurderinger knyttet til 

barnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Samarbeidet skal bidra til at 

foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen for barnet. Det settes opp 

flere foreldresamtaler for det enkelte barn ved behov.   

 

1.5 Tras og Alle med 

 

Barnehagen bruker observasjonsskjemaene «Tras» og «Alle med». Disse skjemaene 

bidrar til at vi sikrer oss at vi, både barnehagens ansatte og foreldre, ser barnet godt 

og skjemaene hjelper oss til å finne ut innenfor hvilke områder barnet eventuelt trenger 

litt ekstra støtte. Det er viktig for barnehagen å få foreldrenes innspill med i disse 

observasjonsskjemaene, da de kan se og oppleve ting annerledes hjemme enn det som 

kommer frem i en barnehagehverdag. Skjemaene arkiveres i barnets mappe i et låst 

arkivskap.   

 

1.6 Tilrettelegging for barn som trenger ekstra støtte. 

 

Barnehagen skal tilrettelegge det pedagogiske tilbudet for barn som har behov for 

ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Vi vektlegger tidlig innsats og vil 

tilrettelegge sosialt, pedagogisk og/eller fysisk for at alle barn får et likeverdig og 

inkluderende tilbud hos oss. Styrer har ansvaret for dette arbeidet sammen med 

pedagogisk leder/barnehagelærer. Vi ønsker et ekstra tett samarbeid med foreldrene, 

og vi trekker inn andre instanser i samarbeidet etter behov og etter avtale med 

foreldrene. Tilretteleggingen skal justeres og vurderes underveis og det krever derfor 

regelmessige samarbeidsmøter. Vi vil at personalet, sammen med foreldre og andre 

instanser, skal jobbe målrettet og systematisk for å sikre et godt barnehagetilbud som 

inkluderer barnet i et meningsfylt fellesskap. Hvis det er behov kan barnehagen sammen 

med foreldrene kreve en sakkyndig vurdering av om barnet har behov for 

spesialpedagogisk hjelp.  

 

1.7 Sykdom/fravær 

Vi må få beskjed ved sykdom/fravær. Foreldre har ansvar for å melde fravær til 

barnehagen innen kl 9 den dagen barnet skal være borte. Ved smittsomme sykdommer 

som f.eks. oppkast og feber skal man melde fra om dette slik at barnehagen kan sette i 

verk nødvendige hygienetiltak/smittevern. Er barnet for sykt til å være ute er det også 

for sykt til å være i barnehagen. Ved oppkast/diare skal barnet holdes hjemme i 48 

timer etter siste runde med oppkast/diare. Ved feber skal barnet holdes hjemme i 24 

timer fra det er feberfri. Hvis barnet blir sykt i løpet av barnehagedagen vil personalet 

kontakte foreldre. Vi forventer da at barnet blir hentet så fort som mulig. Det er viktig 

at foreldre har tillitt til ansattes profesjonelle vurdering. Det hender barn virker 

friske når de kommer hjem. Det betyr ikke at barnet er friskt nok til å være i 
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barnehagen, men at det er godt for barnet med roen hjemme og omsorg fra de 

nærmeste. Som hovedregel måler vi ikke feber i barnehagen, men se an 

almenntilstanden til barnet.  

 

 

1.7 Foreldremøter  

 

September: foreldremøter gjennomføres avdelingsvis. Pedagogisk leder leder møte og 

de ansatte på avdelingen vil være tilstede. Her gjennomgås de daglige rutinene på 

avdelingen, årsplanens del 2, dokumentasjon og annen praktisk informasjon.  Etter møtet 

skal foreldrene ha fått god innsikt i hvordan en dag, uke og måned ser ut på avdelingen.  

Det velges representanter til Samarbeidsutvalget og Foreldrerådet. Møtet skal gi rom 

for innspill fra foreldrene og refleksjon rundt avdelingens arbeid. 

 

Vår: Det kan gjennomføres et foreldremøte på våren når det er behov for det. 

Innholdet vil da varierer. Daglig leder og/eller styrer bestemmer om det skal settes opp 

møte og hva innholdet skal være, utfra hva slags ønsker og tilbakemeldinger vi har fått 

fra foreldre og ansatte i løpet av året.  

 

Mai/juni: Felles foreldremøte for nye foreldre før barnet deres skal ha oppstart i 

august. Styrer leder møte. Her gjennomgås vedtekter, årsplan, månedstemaer, 

tilvenning, måltider, klær og annen praktisk informasjon om barnehagehverdagen som 

gjelder alle uansett hvilken avdeling barnet er tilknyttet. 

 

1.8 Samarbeidsutvalget (SU)  

 

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og skal sikre 

samarbeidet mellom hjem og barnehage. 

 

Representantene til SU velges avdelingsvis på foreldremøte i september. Store-Alvene 

og Alvebarna skal sammen velge en representant. SU består av til sammen 6 

representanter fra foreldrene, styrer, 2 eierrepresentanter og 2 ansatte. Styrer leder 

møtene. SU skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker, som er av viktighet for 

barnehagens innhold, virksomhet og forhold til foreldrene.  

 

Styrer innkaller til første møte på høsten. SU setter opp en møteplan for kommende år 

på første møte, med utgangspunkt i to møter i høsthalvåret og to i vårhalvåret. Møter 

kan avlyses hvis eier, styrer og SU sine medlemmer ikke har noen saker til møtet.  SU 

kan også forelegges hastesaker utenom møtene. Det vil da sendes informasjon og 

forespørsel på e-post til representantene om hva saken gjelder. Representantene kan da 
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enten sette opp et ekstra møte, eller at hver enkelt representant gir en skriftlig 

tilbakemelding angående saken.  

 

Årsplanen skal fastsettes av SU. SU vil under arbeidet med ny årsplan få representert 

utdrag på møte mot våren og vi kan diskutere innhold. Ferdig utkast til Årsplan del 1 og 

del 2, sendes på e-post til hver enkelt representant. Når evt. endringer er gjort etter 

tilbakemeldinger kan årsplanen fastsettes og legges ut på nettsiden vår.   

 

 

1.9 Foreldrerådet 

 

Foreldrerådet består av en gruppe foreldre som er valgt på foreldremøte i september. 

Hver avdeling skal velge minst en representant hver.  

 

Foreldrerådet oppgaver:  

• Ivareta foreldrenes samarbeid med barnehagen på en aktiv måte.  

• Fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at samarbeidet skaper et godt 

barnehagemiljø.  

• Bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.  

 

Styrer vil innkalle til første møte, etter foreldremøte i september. På møte drøftes 

innholdet i Foreldrerådets oppgaver og styrer fremlegge ønsker fra personalet for 

kommende barnehageår. På første møte velger foreldrerådet en nestleder og en 

sekretær. Nestleder velges for et år og har automatisk opprykk til leder året etter. 

Lederen har ansvar for innkalling og gjennomføring av møter og delegering av oppgaver. 

Styrer kan senere delta på møtet hvis foreldrerådet ønsker det, men må da innkalles.  

Sekretær har ansvar for å skrive referater fra møtene og ta vare på og oppdatere 

permen som følger foreldrerådet fra år til år. Foreldrerådet fører eget regnskap for 

sine inntekter/utgifter. Som hovedregel sitter foreldrerådet ut barnehageåret.   

 

Foreldrerådets faste arrangementer:  

o Planlegging og gjennomføring av dugnader ved behov. Hvis det er behov 

oppretter daglig leder og/eller styrer kontakt med foreldrerådets leder i 

planleggingsfasen. 

o Luciafeiring: Foreldrerådet samarbeider 

med barnehagens komiteer i Alveskogen 

og på Maritunet. Barnehages komite har 

ansvar for å opprette kontakt med 

foreldrerådet i planleggingsfasen ved 

behov.  

o Sommerfest: Foreldrerådet samarbeider 

med barnehagens komiteer i Alveskogen 
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og på Maritunet. Barnehagens komiteer har ansvar for å opprette kontakt med 

foreldrerådet i planleggingsfasen. Det er ønskelig at foreldrerådet bidrar med 

pynting og andre praktiske oppgaver som kakebaking, servering og rydding. 

o Arrangement i Foreldrerådets regi:  

- Juletrefest onsdag første eller andre uka i desember fra kl 16 - 18 

- 17.mai feiring: ansvar for fane og barnehagens deltagelse i folketoget i Furnes. 

De ansatte har fri denne dagen, men barn og foreldre oppfordres til å være med 

i toget sammen med Foreldrerådet.  

 

Foreldrerådets medlemmer kan gjerne delegere oppgaver videre og trekke inn andre 

foreldre for å gjennomføre planene hvis de ønsker det. Det er da viktig å understreke 

at Foreldrerådets representanter har ansvar for at planene blir gjennomført som 

avtalt.  

 

Nettsiden vår 

 

Vi har en egen nettside  www.marihona-barnehage.no der vi legger ut bilder og små 

filmsnutter fra barnehagen. Der ligger også vedtekter, årsplan og kontaktinformasjonen 

til barnehagen. Vi har en innloggingsside for foreldre der vi legger ut informasjon vi 

tenker ikke det er nødvendig at er åpent for alle. Vi har også en innloggingsside for 

ansatte der det legges ut informasjon om alt det ansatte trenger å vite for å gjøre alle 

dager til gode barnehagedager.  

 

2. «Min fagplan» - månedsplaner 

Vi bruker det digitale planleggingsverktøyet «Min fagplan». Dette brukes også ved flere 

skoler i Ringsaker kommune og det bidrar til en mer glidende overgang til skolen. 

Verktøyet ble tilpasset barnehager i 2017, og styrer i vår barnehage hjalp til med dette 

arbeidet. Vi er nå godt i gang med å prøve det ut som første barnehage, og håper de 

tilpassingene vi har gjort passer barnehagen godt. Min fagplan vil, hvis nødvendig, bli 

korrigert etter innspill fra oss og foreldre. Dette er en spennende prosess!  

Vi vil i første omgang bruke verktøyet til utarbeidelse av månedsplanene og Årsplanenes 

del 2. Foreldrene vil få månedsplanen tilsendt på e-post gjennom «Min fagplan» rett før 

ny måned begynner. Månedsplanen kan tilpasses hvert enkelt barn og barnets navn vil 

stå øverst på planen. Det betyr i praksis at det ikke er sikkert alle barn på samme 

avdeling har helt lik plan.  

I verktøyet «Min fagplan» kan vi lenke alle mål under fagområdene opp mot  udir 

«Rammeplan for barnehagen» og vil derfor til enhver tid kunne følge med på hvilke mål 

vi har vært innom og hva vi må prioritere fremover. Vi kan også bruke dette verktøyet 

til evaluering i etterkant av månedene og samkjøre planer mellom avdelingene i 

barnehagen vår.  

http://www.marihona-barnehage.no/
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Månedsplanene utarbeides på Min fagplan for hver avdeling med grunnlag i Årsplanen, 

Rammeplan for barnehagen (fra 01.08.17) og Barnehageloven, og gjelder for en måned av 

gangen, fra den første til den siste dagen i hver måned. Styrer legger inn det som 

gjelder hele barnehagen. Pedagogisk leder har ansvar for resten av innholdet i 

månedsplanen. Månedsplanen skal gi foreldre konkret informasjon om bl.a. månedens 

tema, aktiviteter, foreldremøter, gruppeinndelinger og når og hva slags mat som 

serveres. Månedsplanen inneholder også månedens sang og regle som er felles for hele 

barnehagen, og som fastsettes på pedagogisk ledermøte i forkant av hver måned.   

Planene gir grunnlag for et langsiktig og systematisk arbeid i barnehagen. De bidrar til 

kontinuitet og progresjon helt fra barnet begynner hos oss som 1. åring til barnet 

begynner på skolen.  Foreldre skal gjennom barnehagens planer få et godt innblikk i 

barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i 

barnehagen og de overordnede målene som de kan finne i Rammeplan for barnehagen 

som ligger tilgjengelig på www.udir.no  

Vi er opptatt av at alle barn skal bli sett og få tilpasset dagene i barnehagen etter 

barnets behov og forutsetninger, så langt det lar seg gjøre. Vi skal tilpasse planene 

etter barnegruppa, men også se hva som skaper gode dager for hvert enkelt barn. Noen 

barn kan ha behov for ekstra støtte, ha behov for sosiale, pedagogiske og/eller fysiske 

tilpassinger. Vi vil bidra til et inkluderende fellesskap og dette skal også gjenspeiles i 

planene våre ved at alle barn i vår barnehage skal få et likeverdig tilbud.  

Planene er veiledende og fleksible og tar høyde for at barnegruppene i barnehagen 

stadig er i endring fordi barn vokser og utvikler seg, noen barn slutter og noen 

begynner. Vi ser an dagen til barna og hva som skaper en god barnehagedag for dem. 

Hvis det er best for barna å gjøre en endring på dagens plan, så gjør vi det. Vi er 

opptatt av at planene skal baseres på kunnskap om det enkelte barn og barnegruppa som 

helhet. Planene skal være et utgangspunkt for refleksjon og hjelpe oss til videre 

utvikling.  

 

3. Planleggingsdager og møter 

3.1 Planleggingsdager:  

Vi gjennomfører 5 planleggingsdager per år. Planleggingsdagene varer i 7,5 timer og vil i 

hovedsak brukes til kompetanseheving for de ansatte og planlegging, dokumentasjon, 

vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter. Planleggingsdagene for 

kommende barnehageår fastsettes senest juni og legges da ut under logg inn til foreldre 

på nettsiden vår.  

3.2 Personalmøter:  

Ved behov gjennomfører vi personalmøter på kveldstid. Tema da kan være f.eks. 

førstehjelp, livredningskurs eller sikringskurs til klatring. Det kan være arbeid med 
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rammeplan eller periodeplan, eller det kan være kurs innen fagområder vi ønsker å 

utvikle oss innenfor. Innholdet varierer fra år til år.  

3.3 Pedagogisk ledermøte 

Gjennomføres torsdag i partallsuker kl. 11.30 – 13.30. Pedagogiske ledere og styrer 

jobber med planlegging, vurdering, evaluering og utvikling av barnehagen. Vi jobber med 

temaer som pedagogene tar med videre ut på avdelingene. Vi diskuterer og drøfter 

barnehagens innhold.  

3.4 Barneveiledermøte  

Gjennomføres sammen med styrer en kveld i oktober og en kveld i mars. Ved behov 

settes det opp ekstra møter. Vi jobber med kompetanseutvikling og drøfter 

dagsaktuelle saker.  

3.5 Avdelingsmøter:  

.De ansatte på avdelingen jobber med planer og utviklingsarbeid på avdelingen, drøfter 

tilrettelegging for barnegruppa og individuell tilrettelegging. De trekker inn saker som 

er drøftet og bestemt på pedagogisk ledermøte.  

PLAN AVDELINGSMØTER august 2018 – juni 2019 

Avdeling Tidspunkt Rom Passer avd. barn 

Små-Alvene Mandager – partallsuker 

Kl. 11.45 – 12-.45 

Lekerom på 

avdelingen. 

Barna sover. Ingvild (styrer) passer 

på.  

Trollskogen Torsdager – partallsuker 

Kl. 9.30 – 10.30 

Pauserommet 

Maritunet 

Hakkebakkeskogen  

Hakkebakkeskogen Torsdager – oddetallsuker 

Kl.9.30 – 10.30 

Pauserommet 

Maritunet 

Trollskogen 

Store-Alvene Torsdager – oddetallsuker 

Kl. 9 - 10 

Pauserom Alveskogen Alvebarna 

Alvebarna Torsdager – oddetallsuker 

Kl. 10 - 11 

Pauserom Alveskogen Store-Alvene 

Bjørnehiet Torsdager – partallsuker 

Kl. 9 - 10 

Møterommet 

Maritunet 

1 voksen fra Små-alvene  

1 voksen fra Lilleputtskogen 

 

Lilleputtskogen Torsdager – oddetallsuker 

Kl. 11.30 – 12.30 

Møterommet 

Maritunet 

Barna sover. Ingvild (styrer) passer 

på. 

 

Det gjennomføres et avdelingsmøte på kveldstid sammen med styrer i november og et i 

april. Her snakker vi om hva som opptar avdelingen, hvordan vi har det på jobb og 

drøfter dagsaktuelle saker. Vi vil ha fokus på arbeidet med Trygghetssirkelen og se den 

i sammenheng med Kultur for læring.  

 

Brannvern 

Brannvern har meget høy prioritet i vår barnehage og vi har fokus på det hele året. 

Barna skal tilegne seg enkel kunnskap og riktig holdninger til brannvern gjennom 

barnehageåret. Vi vil at barna skal bli så trygge som mulige i en tenkt situasjon, slik at 
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de holder seg rolige og handler slik vi har øvd på. Vi vet at barn som blir redde gjemmer 

seg. Hvis barnet velger å gjemme seg når brannalarmen går, kan utfallet bli fatalt. 

Derfor er det ekstra viktig å ha fokus på dette.  

I september bruker vi ekstra mye tid på hver avdeling til å forberede og øve barn og 

voksne best mulig på hva vi gjør hvis alarmen går. I begynnelsen av måneden snakker vi 

om dette avdelingsvis, og mot slutten av måneden har vi forberedt brannøvelse slik at 

barna skal få øve uten å bli skremt.  Etter den forberedte øvelsen er de eldste barna 

med å evaluere hvordan det gikk og hva vi kan gjøre annerledes neste gang.  Etter noen 

uker har vi en uforberedt brannøvelse for å forsikre oss om at alt fungerer optimalt.  

Resten av året er det jevnlige uforberedte brannøvelser.  

 

Mål for brannvern For å nå disse målene må vi: 

Barna skal kjenne lyden av 

brannalarmen. 

Forberedt brannøvelse der barna blir kjent med hvordan lyden av 

alarmene er. 

Barna skal vite hva de skal 

gjøre når de er inne og 

alarmen går. 

Samtale i samlingsstunder.   

Bruke konkreter og bilder. 

Snakke om hvor viktig det er å ha på innesko. 

Fortelle alderstilpassete fortellinger.   

Vi later som alarmen går og gjør alt vi da skal gjøre. Passer på at alle 

barna får med seg alle ledd.  

Har fokus på ro og trygghet. 

Barna skal vite hva de skal 

gjøre når de er utendørs og 

alarmen går 

Samtale i samlingsstunder.   

Bruke konkreter og bilder. 

Fortelle alderstilpassete fortellinger.   

Vi later som alarmen går og gjør alt vi da skal gjøre. Passer på at alle 

barna får med seg alle ledd.  

Har fokus på ro og trygghet. 

Barnet skal vite at det ikke 

er lurt å gjemme seg hvis det 

er brann. 

Samtale om:  

- Om å leke gjemsel.  

- Har barna noen gode gjemmesteder? 

- Er det lurt å gjemme seg når man blir redd? 

- Hvorfor skal man ikke gjemme seg hvis det er brann? 

Barnet skal vite hva vi må 

passe på når vi tenner 

stearinlys/telys. 

- Samtale om hvorfor vi må passe på at stearinlyset ikke velter 

- Samtale om hva som skjer hvis vi legger et papirark over en flamme. 
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- Samtale om og vise ved handling at vi blåser ut lyset når vi forlater 

rommet / matbordet.  

Barnet skal lære bålregler - øve på hvordan vi tenner opp bål 

-øve på hvordan vi er rundt bålet 

Barnet skal vite hvordan vi 

forholder oss til 

fyrstikker/lightere 

- samtale om at i vår barnehage er det kun de voksne bruker 

fyrstikker/lightere og kun ved tenning av bål, fakler og lys  

- i vår barnehage er det kun de voksne som får bruke fyrstikker/lightere 

og samtale med barna om hvorfor vi har denne reglen. 

- de voksne kan vise barna hvordan man bruker fyrstikker og lightere. 

Barnet skal vite hvorfor det 

er viktig å skru av kokeplata 

etter bruk. 

Barnet er med å lage mat, og de voksne viser da at "Nå er vi ferdige, så nå 

skrur vi av plata" og forklarer hvorfor vi gjør det.  

 

Henry – Førstehjelp for barnehagebarn fra 3 til 6 år   

To ganger i året har vi førstehjelpskurs for barna fra 3 – 6 år. Røde kors har laget et 

undervisningsopplegg for barnehagebarn fra 3 til 6 år. Dette opplegget bruker vi i vår 

barnehage. Hva gjør vi hvis vennen vår velter på sykkelen, gråter og får skrubbsår? 

Eller hva gjør vi hvis vennen vår blir stukket av en bie? Barna blir fort glad i Henry, som 

har rød sekk på ryggen, med Henry-plaster opp i ☺ 

«Målsetningen til Røde Kors med dette Henry-prosjektet, er å øke barns bevissthet om, 

kjennskap til og interesse for førstehjelp. Samtidig handler det om å utvikle 

omsorgsevne, ansvar og hjelpevilje (…) Ideen om at selv små barn kan ta ansvar, vise 

omsorg og hente hjelp er en viktig del av Henry-opplegget» (kopiert fra 

https://www.rodekors.no/vart-arbeid/nasjonal-beredskap/henry/henry-artikler/hva-

er-henry-forstehjelp-for-barnehagebarn/) 

 

 

Barnehagens satsingsområder 
 

Trygghetssirkelen  

 

Vi har valgt å ha Trygghetssirkelen som pedagogisk satsingsområdet dette 

barnehageåret. Vi har jobbet mye med relasjoner og vil nå fortsette dette arbeidet 

gjennom opplæring av de ansatte i Trygghetssirkelen. Vi har inngått et samarbeid med 

PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) i dette arbeidet og de kommer for å ha første 

kursdel på planleggingsdagen 3. september 2018.  

 

Alle barn skal ha det trygt og godt. De skal oppleve god tilknytning til personalet og til 

hverandre. Barna skal bli sett og hørt og vi skal gjøre alt vi kan for at alle barn skal 

https://www.rodekors.no/vart-arbeid/nasjonal-beredskap/henry/henry-artikler/hva-er-henry-forstehjelp-for-barnehagebarn/
https://www.rodekors.no/vart-arbeid/nasjonal-beredskap/henry/henry-artikler/hva-er-henry-forstehjelp-for-barnehagebarn/
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trives i vår barnehage. Vi skal se barnet innenifra og forstå de signalene barna gir oss. 

Trygghetssirkelen er et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barns behov. Hva er 

det barnet prøver å fortelle meg? Hvordan kan jeg møte barnet?  

 

 
 

 

 

Kultur for læring 

 

Dette er et forsknings og utviklingsprosjekt som nå gjennomføres i Hedmark fylke. 

Barnehageåret 2017-2018 var en initieringsfase der vi skulle kartlegge og analysere i 

vår barnehage. Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i barnehagen og det ble 

gjennomført lederopplæring i analyse. Vi jobber i tett samarbeid med barnehagene i vår 

krets: Furnes, Kylstad, Simenstua og Stavsberg.  

 

Barnehageåret 2018 – 2019 blir implementeringsfasen. Vi skal jobbe systematisk. Vi skal 

samarbeide. Vi skal ha opplæring og kompetanseheving i pedagogisk analyse og 

Trygghetssirkelen. Vi skal drøfte og reflektere. Vi skal få ekstern veiledning fra 

høgskolen. Vi skal med hjelp fra resultatene i brukerundersøkelsen videreutvikle 

barnehagen vår sammen i alle ledd. Vi jobber med pedagogisk analyse som er et nyttig 

verktøy i dette arbeidet. Vi kommer til å sette av litt tid på planleggingsdagene til at 

ansatte sammen skal kunne jobbe med dette sammen.  

 

Bruk av digitale verktøy i barnehagen 

 

Vi har brukt digitale verktøy i barnehagen lenge. Nå vil vi begynne å jobbe systematisk 

med digitale verktøy. Målet er at digitale verktøy skal kunne støtte opp om barnas 

læring. Vi skal introdusere og bygge opp en god kultur for digital praksis. Vi vil ta i bruk 

og forske på de digitale verktøy vi allerede har tilgang til i barnehagen: go-pro 

kameraer, pc, mobiltelefoner med kamera, prosjektor og tv-skjermer. Vi ønsker at 
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digitale verktøy skal støtte opp om og gjøre våre satsingsområder enda mer spennende. 

Vi kan søke informasjon, gi barna noe å gruble over, utvide forståelsen av hva noe kan 

være, oppleve at det finnes flere sannheter og måter og oppleve verden på. Barna skal 

få lære gjennom utforskning, kreativitet og fantasi i fellesskap med andre.  

 

Vi ønsker at barna skal få en begynnende forståelse knyttet til digitale medier. Barna 

skal få en begynnende forståelse av å utøve digital dømmekraft. Vi skal ta barnas 

mediekultur på alvor men de ansatte skal styre bruken inn dit de ønsker pedagogisk.  

 

Bruk av digitale verktøy skal være godt forberedt av de ansatte. De ansattes digitale 

dømmekraft er svært viktig. Digitale verktøy skal alltid brukes sammen med 

nærværende , entusiastiske og  veiledende ansatte.  

 

Barns behov for lek 

 

Vi lever i et samfunn der veldig store deler av et barns liv er styrt av organiserte 

aktiviteter. Selv om vi har en del organiserte aktiviteter i vår barnehage er vi svært 

opptatt av barns frihet og medvirkning..  
 

I barnehagen har vi mulighet til å bruke det store utearealet vi har, vi har stort fokus 

på fantasi og kreativitet og ikke så stort fokus på innkjøpte uteleker. Vi er mye på tur 

og leker da med det vi finner på vår vei. Voksne er veiledere og tilrettelegger for 

finmotoriske og grovmotoriske aktiviteter. De voksne støtter og hjelper barnet med å 

komme inn i lek med andre barn når barnet trenger det. De voksne skal være aktivt med 

sammen med barna og bidra positivt i rollelek og regelleker. Barna skal bli trygge på og 

se verdien i å leke ute i all slags vær. Vi hopper i vanndammer, går på ski og skøyter, 

klatrer osv. Voksne bidrar og bygger videre på initiativene barna tar i leken. Lek er en 

viktig del av barnets utvikling i sosial kompetanse. I vår barnehage vil vi at barna skal 

øve på å løse sine egne konflikter, stå for sine egne meninger men samtidig være 

lyttende i en konflikt og finne løsninger. Nærværende voksne er viktig i dette arbeidet.  

 

Gjennom tidene og i alle kulturer har barn lekt. Lek er, sammen med behov for 

ernæring, helse, bolig og utdanning, nødvendig for alle barns utvikling. Leken er 

instinktiv, frivillig og spontan. Den er naturlig og utforskende. Lek er kommunikasjon og 

uttrykk som forbinder tanke og handling. Leken omhandler alle aspekter av livet og 

hjelper barn til å utvikles fysisk, psykisk, emosjonelt og sosialt. Lek er en måte å lære 

seg å leve på, å leke er livet. 
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Leken oppstår i øyeblikket og trer i kraft umiddelbart. Den er en aktivitet der barnas 

indre dominerer den ytre verden. Det som barnet opplever og erfarer i miljøet 

undersøkes og praktiseres i leken og blir slik til 

kunnskap for barnet. De ferdigheter som barnet 

tilegner seg i lek er motorikk, kroppsoppfatning, 

sosialt samspill, språkkunnskaper, ideer og 

grunnleggende matematiske ferdigheter. I leken 

bearbeider barnet inntrykk, problemer og 

motsetninger som barnet blir utsatt for i 

oppveksten. I Lekens verden er alt mulig, der barnet kan forsøke å utforske verden 

rundt seg uten frykt for hva som ville skjedd dersom det var på alvor. Lek er barnets 

arbeid og det beste som finnes!  

 

Vi mener den frie leken er den viktigste arenaen barnet har 

til å utvikle seg til hele mennesker. Frihet i leken skaper 

store rom for å knytte vennskap. I vår barnehage skal alle ha 

en venn, og gjerne mange venner. De voksne i barnehagen må 

tilrettelegge slik at alle blir kjent med hverandre og knytter 

bånd på kryss og tvers av alder og avdelinger. Vi skal også ha 

rom for at barn også ønsker å trekke seg tilbake og leke litt 

alene. Men ingen skal være ensomme. Det kan være intenst å 

være en god lekekamerat en hel barnehagedag og da kan det 

være godt å ha litt tid for seg selv når man ønsker det.  

 

Voksne i barnehagen setter rammene for leken, men barna skal ha stort handlingsrom 

innenfor rammene. Barna skal få utvikle seg i stor grad gjennom utforsking, lek og 

dialog. I vår barnehage skal de ansatte være bevisste på at barna skal få undre seg og 

være nysgjerrige, og lære gjennom nærværende og veiledende voksne. Vi vil gripe 

øyeblikkene. Vi er opptatt at veien er et vel så viktig mål som selve målet.  

 

Lek er en typisk aktivitet blant barn, en aktivitet som gir tilfredsstillelse i seg selv. Den 

er lystbetont, frivillig og spontan. Den er spennende og gir et uttrykk for en indre drift. 

Å leke er å ta et skritt utenfor den virkelige verden, og ta sats inn i fantasiverdenen 

hvor alt er lov og ”på lissom”. Men leken er ikke bare for å ha det så gøy at det kiler i 

magen. Leken har også en lærende funksjon på mange områder. Gjennom leken utvikler 

blant annet barna sosiale relasjoner som det å lede andre og mulighet til å løse 

konflikter. De utvikler språket gjennom begrepslæring og utveksling av kunnskap. Å 

inneha lekekompetanse og å mestre leken, er med på å utvikle barnas selvfølelse som 

igjen gir en trygghet.  

 

Mål Marihøna barnehage fremmer lek og læring gjennom: 

• Å stimulere til allsidig og variert lek 
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• Å bruke leken til å lage rom for formell og uformell læring 

• Å ha gode, gjennomtenkte og planlagte aktiviteter  

• Å ha tilgang på materialer 

• Å ha dyktig, nærværende og veiledende personalet  

 

For fremme barns lek og læring må personalet: 

• Være lekne og tørre leke  

• Være åpne for barns initiativ til lek  

• Oppsøke barns lek der den er  

• Legge til rette for lek og læring gjennom å gjøre rom og aktiviteter tydelige  

• Planlegge og strukturere gode formelle læringsaktiviteter  

• Være en part som kan utvikle og bringe leken videre 

• Være en som kan invitere barn inn i etablert lek 

• Ha kunnskap om lek 

• Kjenne til enkeltbarnets behov 

 

Lekotek 

Vi har åpnet et lite lekotek i vår barnehage. Gjennom mange år har vi erfart at barn blir 

lei av lekene som er tilgjengelig på avdelingen. I stedenfor å kjøpe inn masse leker til 

alle avdelingene, kjøper vi inn noen få leker til hver avdeling. I tillegg har vi et lekotek 

der avdelingene kan låne leker for en periode før de leverer lekene tilbake. På denne 

måten får alle glede av alle leker utfra sin eget utviklingstrinn og ikke utfra hvilken 

avdeling barnet går på. Vi er starten av dette prosjektet og vil ha en gradvis utvikling av 

antall leker i lekoteket. I lekoteket har vi briotog, lego, duplo, puslespill, brettspill, 

bondegård, dyr, biler, bilgarasje osv.  

 

Bibliotek 

Vi jobber med å opparbeide vårt eget lille bibliotek i 

barnehagen der avdelingene kan låne bøker til 

høytlesing og bøker barna kan lese selv. Vi har en del 

nye titler og klassikere.  

 

I tillegg 

samarbeider vi med Ringsaker bibliotek, 

avd. Brumunddal. De kommer jevnlig med 

bokkasser til avdelingene. Har vi spesielle 

ønsker i forhold til månedens tema eller 

andre bøker sender vi inn bestilling i 

forkant. Av og til kommer bibliotekaren og 

leser for barna våre eller vi reiser på besøk 

til biblioteket. Det er stas!  
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4. Gårdslivet 

3.1. Dyra våre  

I barnehagen vår har vi shettlandsponnyen Finess, islandshestene Finur og Lyksur. Vi 

har også kaniner, marsvin, høner, geit og minigris. Innimellom har vi kyllinger, som vi 

følger fra egget blir lagt, via klekking og til voksen høne eller hane. Vår beliggenhet gjør 

at vi kan gå på besøk til nabogårder som har kuer (noen ganger kalver) og sauer. Vi får 

lov å besøke Lykset ridesenter og se på de store hestene der. Vi får også hilse på føll 

når de har det.  

3.2 Dyr i barnehagen er bra for oss 

Vi ser at barn tiltrekkes av dyr og det skaper mye glede og trivsel i barnehagen. Men vi 

har også en pedagogisk baktanke med dyrehold. I gjennom de daglige omsorgsoppgavene, 

som å fôre, skifte halm, gi vann, stell og kos, utvikles evnen til å 

ta ansvar, vise omsorg og empati helt naturlig. Gjennom omsorg 

lærer barn å vise følelser og kjærlighet. Barna opplever at de 

må tilpasse sin oppførsel etter hva som er bra for dyret og 

utvikler på denne måten også selvkontroll. De lærer å ta hensyn 

til dyrene og utvikle forståelse for hva dyrene trenger. Barna 

lærer å tolke dyrenes kroppsspråk, kommunisere non-verbalt og 

vise respekt for dem. Læren om livets gang blir en naturlig del av dyredrift.   

3.3 Barnas deltagelse i fjøset og med dyra 

Barna får ta del i dyrenes hverdag med stell som børsting, rengjøring, foring og kos, 

samt riding. Hakkebakkeskogen, Alvebarna, Store-Alvene, Bjørnehiet og Trollskogen har 

faste fjøsuker der avdelingen har hovedansvar for fjøset. I Årsplanen del 2 skal det 

tydeliggjøres hva avdelingen vektlegger i sine fjøsuker.  Det synliggjøres en progresjon 

fra barna er ca. 1 år til de begynner på skolen. Det skal være en gradvis tilvenning fra 

ett-åringene ser og observerer og gradvis nærmer seg dyrene med kos og mating, til 

daglige gjøremål i fjøset, stell av dyr, lære seg å se om dyra har det bra og riding.  

 

3.4 Daglig rutiner med stell og oppfølging av dyra våre 

For å sikre oss at alle barn i barnehagen får delta aktivt med stell av dyr, og for å sikre 

oss at alle dyra våre har det så godt som mulig, er det viktig med gode rutiner som alle 

barn og ansatte følger hver dag. Når det er fjøsuke er det det som er 

hovedprioriteringen til avdelingen.  

De daglige rutinene med fjøs og dyr:  

http://marihona-barnehage.no/wp-content/uploads/20150619_083809.jpg
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Kl. 8: en voksen tar med 1 – 3 barn som er ferdig med frokost til fjøset:   

1. Sjekke tavla. Lese beskjeder.  

UTE: 

2. Gi Finur kraftfôr. Se grønt ark på tavla. 

3. Gi alle hestene høy. Se grønt ark på tavla.  Sjekk 

og vask vannautomatene.  

INNE:   

4. Gi geita mat og vann 

5. Gi grisen mat og vann 

6. Gi Kaninene mat + rent vann i flaskene + høy 

7. Marsvin: fyll opp fôringsautomatene + gi rent vann i flaskene + høy 

8. Hønene: fyll opp fôringsautomatene + gi rent vann i vannautomaten + fyll på skjellsand 

 

Se ekstra godt på hvert dyr og forsikre deg om at dyret har det bra.  

 

Kl. 9 – 11: ta med barn i grupper sammen med voksne 

9. Gi alle dyra kvister, gress, løvetannblader og 

lignende.  

10. Rengjøre hos grisen 

11. Rengjøre dagens bås(er). Egen plan som henger i 

fjøset.     

12. Følge månedsplanen.  Kose med dyra, bli kjent, 

ri, børste osv. 

 

Kl. 15.30 tar med barn hvis praktisk mulig 

UTE  

13. Gi Finur kraftfôr. Se grønt ark på tavla. 

14. Gi alle hestene høy. Se grønt ark på tavla.   

INNE  

15. Gi geita mat + vann  

16. Gi grisen mat og vann 
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En spennende aktivitet i fjøset er å se om hønene 

har lagt egg! Finner vi egg blir det ekstra god mat 

for store og små.  

 

Om sommeren har vi andre rutiner da dyra er ute 

og på beite. Disse rutinene endres fra år til år 

ettersom hvor dyra oppholder seg på det store 

uteområdet vårt, hvordan sommervær vi har osv.  

 

3.4 Jordbruk   

Ringsaker kommune er en stor jordbrukskommune der kortreist mat og matglede er i 

fokus. Vi har en kornåker som ligger inntil barnehagens område. Det er derfor helt 

naturlig for oss å følge årets gang i jordbruket. Det er spennende å se hele syklusen fra 

jorda blir pløyd til det trøskes og kornet kan males til mel. Etter at jorda er pløyd 

slåddes den og deretter sås det med 

traktor og såmaskin. Når frøene er i jorda 

blir åkeren tromlet med en trommel. Nå 

begynner åkeren å vokse og gro. Hvis det er 

mye ugress sprøytes det etter noen uker. 

Så er det bare å vente på at kornet skal bli 

modent. Da må vi være tålmodige! Det er 

spennende når det nærmer seg skurån. Da 

trenger åkeren sol og varme slik at kornet modnes og blir klart til innhøsting. Vanligvis 

foregår treskingen i august/september. Det er spennende når skurtreskeren inntar 

åkeren.  Da vet vi at det straks er høst. Barna i barnehagen samler da havre til nek og vi 

forbereder oss til vinteren med å lage nek småfuglene kan få til jul.  

Ekstra stas er det å besøke noen som har store landbruksmaskiner og redskap. Noen 

avdelinger får komme på besøk til nærliggende gårder 

for å se redskapene og maskinene på nært hold. Eik 

maskin ligger i gangavstand for de eldste barna i 

barnehagen og dit får vi også komme på besøk.  

I september har vi et ekstra stort fokus på gårdsliv i 

barnehagen. Den måneden avslutter vi med en stor 

gårdsfest. Da pleier vi å få besøk av traktorer og alle 

som vil får ri. Vi har leker og aktiviteter knyttet opp 

mot gårdsdrift og dyr. Gårdsfesten oppsummerer og avrunder dyrking av jorda vår og vi 

gjør oss klar for høst og vinter.  

3.5 Dyrking av bær og grønnsaker 
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Gode vaner som skapes i barnehagen kan vare livet ut. Vi vil at barna i vår barnehage 

skal få god innsikt i matens opprinnelse og produksjon av matvarer. Matglede og 

matkultur er en viktig del av vår barnehage og vi ser at matproduksjon og gode måltider 

skaper trivsel og opplevelse av å delta i et felleskap.. Ved å delta i daglige gjøremål i 

grønnsakshagen vår får barna oppleve mestring og skaperglede, bli kjent med hvordan et 

lite frø kan bli til mat, hvordan en settepotet blir mange poteter, og hvordan 

bærbuskene gir oss masse bær hvert eneste år. Barna får motivasjon og opplever 

mestring utfra egne forutsetninger. De får sanse, oppleve og lære. De blir nysgjerrig på 

smaker, konsistenser og farger og får en grunnleggende forståelse for hvorfor sunn 

mat kan bidra til god helse og en bærekraftig utvikling.   

 

               Dyrking av mais                            Høsting og klargjøring til måltid                    

Nam! Dette blir godt!  

 

Mat i barnehagen 

Barna får alle måltider i barnehagen. Foreldre betaler matpenger hver måned. Det å gi 

barna god og næringsrik mat er en del av den daglige omsorgen i barnehagen. Planlegging 

og tilbredelse av måltider er en viktig hverdagsaktivitet hos oss. Barna liker å være med 

og bestemme hva vi skal spise og hjelpe til og tilberede. Ved å la barna være med på 

matlaging får de mulighet til å tilegne seg kunnskap om hvor maten kommer fra og 

hvordan den lages. Måltider danner gode opplevelser og barna får kunnskap om 

tradisjoner og ulike matprodukter. De voksne er delaktig i måltidet og spiser sammen 

med barna.  

Barn vokser raskt på kort tid og har et stort behov for næringsstoffer. Barns kosthold 

bør derfor være et sunt og variert kosthold slik at det dekker næringsstoffene 

kroppen trenger. Hos oss får de servert frokost, formiddagsmat (brødmåltid eller varm 

mat) og et mellommåltid på ettermiddagen. Å ha fokus på barns ernæring og helse i 

barneårene vil kunne gi helsegevinster og gode måltidsvaner for resten av livet. Derfor 

er vi svært opptatt av at vi i barnehagen skal ha et variert kosthold. Vi mener vann er 

den beste tørstedrikken, men tilbyr lettmelk til måltidene da melk er en viktig 

næringskilde. Av og til koser vi oss med juice til maten.  
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Vi tar selvfølgelig hensyn til eventuelle allergier og matintoleranser. Avdelingene vil ved 

tilfeller av allergier og matintoleranser samarbeide tett med foreldrene i forhold til 

oppfølging og tilrettelegging av måltider i barnehagen. 

Vi skal oppleve et hyggelig sosialt fellesskap under måltidet. Mange av måltidene inntas 

utendørs. Rammene rundt måltidet er viktig.  Det skal gi en følelse av trygghet og 

samhold. Vi har noen regler på avdelingene for måltidene slik at det blir hyggelig for 

alle. Vi øver på bordskikk og har hyggelige samtaler om det som opptar oss.  Vi ønsker ro 

og god tid rundt måltidene. Barna skal lære å regulere selv, og kjenne på følelsen av 

sult, tørst og metthet.  

Alle barn og voksne vasker hender med såpe og vann før matlaging og måltider. Når vi er 

på tur bruker vi våtservietter og håndsprit. De som er ømfintlige mot våtservietter gjør 

vi egne avtaler med.  

Alle avdelinger har egne kjøleskap og tilgang til frysere.  

Friluftsliv 

Våre uteområder     

Barnehagen er omgitt av skog og natur på alle kanter, og ligger i et stille og rolig område 

i Nydal. Uteområdet i barnehagen er en stor naturtomt hvor vi har sandkasser, lavvo, 

gapahuk, bålplass og oppbygget utelekeplasser. 

Underlaget er bark under lekeapparatene, ellers naturlig 

eng med trær og busker. Vi har taubane, klatrestativ og 

klatrevegg. Vi har asfaltert sykkelbane og vi har en 

gruset bane i skogen for de som ønsker større 

utfordringer. Vi drar stadig vekk på tur i skogen der 

barna leker, utforsker, lager måltider og lærer seg å bli 

glad i naturen gjennom alle årstider. Å bygge 

granbarhytter og kunstverk ute i skogen er noe av det barna får være med på. I tillegg 

har barnehagen to gressplener der mange forskjellige plasskrevende aktiviteter 

foregår. I vinterhalvåret har vi oppkjørte skiløyper 

innenfor gjerdene våre og skøytebane. Vi har også 

akebakker for alle nivåer!  

Barna har en frihet til å 

velge hva de vil holde på 

med i løpet av dagen, 

innenfor enkelte gitte 

rammer. Vi i barnehagen er opptatt av å gi barna mulighet til 

å komme nærmere naturen og det den har å by på.  
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Et stimulerende miljø er viktig for barns generelle utvikling. Vi ønsker å gi barna gode 

muligheter til læring og utvikling.  

Klatring 

I barnehagen vår er vi veldig glad i å klatre! Gjennom klatring får barna utfordret seg 

selv og de opplever mestring, læring og utvikling på en morsom måte. Når vi klatrer må vi 

selv finne ut hvor vi kan plassere hender og føtter for å komme litt høyere. Vi øver 

dermed på øye-fot og øye-hånd koordinasjon. Litt kribling i magen er det også når vi 

nærmer oss toppen av klatreveggen! Men det føles trygt fordi vi har god sikring. Alle 

voksne som klatrer med barn i klatreveggen har sikringskurs. Vi kan også klatre sammen       

på naturlekeplassen eller i trærne våre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skøyter 

 

I vinterhalvåret går vi på skøyter. Vær og føreforhold styrer 

hyppigheten. Det er ingen nedre aldersgrense. I teorien kan du 

gå på skøyter hvis du kan gå på bena. For oss er skøyteglede i 

fokus, og vi jobber med å få frem en indre motivasjon i barnet. 

Barna får lære grunnleggende skøyteferdigheter som å bøye 

seg eller hoppe. Mange av barna i barnehagen får sine første 

skøyteopplevelser hos oss. Det er viktig med nærværende og 

støttende voksne, både fysisk og psykisk 😊 For at barna skal 

oppleve å skyve fra på isen med skøytene sine er det best å 

støtte seg til f.eks. en bruskasse. Det er gøy å gå på rekker, i 

kjeder, danse og bevege seg. Etter hvert er mange med og 

spiller hockey.  

 

Skøyter er en fin aktivitet for bevegelseserfaring og kroppskontroll. Barna kjenner på 

mestring, finner frem til indre motivasjon for å lære mer. Det er en super øvelse i å 

klare å reise seg når man ramler og fortsette der man slapp.  

 

Enten lages det egen skøytebane for barna i barnehagen eller så reiser vi til en 

skøytebane. Er vi riktig heldige lager naturen skøytebane til oss på jordet ved 

barnehagen. Vi oppfordrer til at barna som ønsker delta på dette tilbudet har med 

skøyter og hjelm selv slik at de får godt tilpasset utstyr. Barna kan også ta med 

http://marihona-barnehage.no/wp-content/uploads/IMG_53851.jpg
http://marihona-barnehage.no/wp-content/uploads/IMG_53751.jpg
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hockeykøller hvis de ønsker det. Hvis barnet skal spille hockey vil vi at barna skal ha 

hjelm med gitter.   

 

Ski 

 

Så lenge det er nok snø kan barn som ønsker det ha med ski i barnehagen og bruke 

skiene så mye de ønsker selv. Vårt mål er at barna skal ha det gøy og at de skal lære 

med utgangspunkt i egne ferdigheter og forutsetninger. Vi har unike uteområder for 

fantastiske skiopplevelser. Ski gir flotte naturopplevelser, mestringsfølelse, trener 

motoriske ferdigheter og er viktig som sosial arena der vi leker og utforsker grensene 

og ferdighetene våre sammen. Ski er også en viktig del av vår kulturarv. De voksne er 

nærværende og tett på. De inspirerer, motiverer og lærer barna teknikk. Staver er ikke 

lov i barnehagen. Det er to grunner for det: for det første blir balansen på ski mye 

bedre uten og for det andre på grunn av sikkerhet. Vi har bakker der du kan øve på 

utfor, kulekjøring, hopp og slalåm. Når vi har ski- og akedag i barnehagen i februar har 

vi skirenn med startnummer og diplom. Alle som vil får være med og alle får selv 

bestemme sitt eget tempo, vanskelighetsgrad og hvor mange runder de vil ta i de 

oppkjørte skiløypene våre. Alle heier på hverandre og vi fryder oss sammen over 

fullførte etapper. 

 

v 
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Sykling 
 

Så fort våren er her og snøen har smeltet kan alle barn som ønsker ha med sine egne 

sykler og/eller sparkesykler i barnehagen. Syklene skal parkeres på anviste 

sykkelparkeringer. Alle som har med tohjulssykler og/eller sparkesykler må også ha med 

sykkelhjelm. Sykkelhjelmen skal tas på rett før sykling og tas av når man vi leke noe 

annet. Det er ikke lov å sykle å tohjulssykkel eller sparkesykkel uten hjelm. Det er ikke 

lov å leke med sykkelhjelm på seg av sikkerhetsmessige årsaker. Vi har en del 

trehjulssykler barna kan låne i barnehagen. Trehjulssyklene ansees som leke og har 

begrenset med fart derfor trenger ikke barna hjelm når de sykler på trehjulssykler. 

Barna kan sykle når de vil og så mye de ønsker når det er frilek i barnehagen. Vi er 

opptatt av at sykling skal være lystbetont og vi sykler i all slags vær vår, sommer og 

høst. Vi har en asfaltert sykkelbane og en gruset løype i skogen barna kan sykle på. De 

voksne er tett på og støtter og hjelper barna. Vi øver på hvordan vi skal oppføre oss på 

sykkel og hvordan vi ferdes i trafikken. De største barna tar gjerne sykkelturer i 

nærområdet, til f.eks. Gaalåsbana for å spille fotball eller besøker Kirkenær skole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kano 
 

I sommerhalvåret tilbyr vi alle barn kanopadling fra ca. 3 års 

alderen. Avdelingene drar på kanotur til Jessnesstranda 2 

ganger i måneden. Vi koser oss på tur med strand, sand og 

klatrestativ. Målet med kanopadling er at barna skal lære å 

ferdes trygt ved vannkanten, lære 

viktigheten og korrekt bruk av 

redningsvester, og lære 

grunnleggende ferdigheter i kanopadling. De vokse som er 

med har livredningskurs.  
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Ri 

Forskning viser at det å stelle, ri og tilbringe tid med hester 

bidrar til god psykisk helse. Barna får en begynnende forståelse 

for at hesten skal ha mat, stell og omsorg. Barnet erfarer å 

måtte tilpasse seg hesten og at barnet og hesten er et team når 

de rir. Barna får en begynnende erfaring av hvordan kroppen, 

stemmen og pusten påvirker hesten. Barnet får en umiddelbar 

reaksjon på hvordan det oppfører seg fra hesten når de er 

sammen med den, og de kan dermed bli mer bevisst på hvordan 

de samhandler med andre mennesker. Riding kan hjelpe barnet til styrket selvfølelse og 

selvbilde. Kommunikasjon med hest kan hjelpe barnet til bedre kommunikasjon og 

samspill med andre barn og voksne.  

Vi har ansatte som kan ri og som også har vært rideinstruktører, og de tilpasser riding 

til hvert enkelt barn utfra barnets utgangspunkt. Det er alltid to voksne med når et 

barn rir: en voksen passer på hesten, en voksen som passer 

på barnet. Vi har ridehjelmer i ulike størrelser slik at 

barnet får låne en hjelm som sitter godt på hodet. Alle 

barn i vår barnehage får selv styre hvor nær hesten de vil 

komme og når/om de har lyst til å ri. Det er viktig at 

barnet opplever trygghet og mestring og at baret får 

bruke den tiden det trenger. Barnet vil alltid ha en voksen 

med seg som oppmuntrer, trygger, inspirerer og skaper 

gode rammer for barnet utfra barnets behov. 

 

Plan RIDING august 2018 – juli 2019 

Avdeling Tidspunkt 

Trollskogen og Hakkebakkeskogen  Mandager fra kl. 9           ukentlig 

Bjørnehiet  Tirsdager fra kl. 9           ukentlig 

Små-Alvene besøker hestene og ser på Bjørnehiet rir Tirsdager fra kl. 9           ukentlig 

Alvebarna og Store-Alvene Onsdager fra kl. 9           ukentlig 

Lilleputtskogen besøker hestene.  

Lilleputtskogen ser på Trollskogen og 

Hakkebakkeskogen når de rir. 

Torsdager fra kl. 9          ukentlig 

 

Mandager fra kl. 9  

 

LÆREGRUPPA 

Barna fra Store-Alvene og Trollskogen som ikke går på skoleklubb og som har et par år 

igjen i barnehagen er med på Læregruppa. Læregruppa starter opp fra september og 

møtes hver tirsdag. Det er fint å ha en fast dag der vi er sammen på tvers av 

avdelingene. Da blir vi godt kjent og knytter nye vennskap. På læregruppa er det fokus 

på regelleker som «Haien kommer» og «Rødt og grønt lys», «Hauk og due». Vi har også 

ulike formingsaktiviteter. Læregruppa er alltid utendørs. I Alveskogen prøver vi oss på 
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klatreveggen, taubanene og er i snekkerbua. Vi øver på sosial kompetanse, men 

utgangspunkt i de frem hovedområdene i del 1 i årsplanen. 

Læregruppa har også riding en gang i uka i 10 uker.   

SKOLEKLUBBEN 

Alle barn som går siste året hos oss før de skal begynne på skolen er med i 

skoleklubben. Dette er noe barna gleder seg til. Når de er i skoleklubben er de størst i 

barnehagen! Gjennom å delta i skoleklubben ønsker vi at barna skal bli godt forberedt til 

skolestart, slik at overgangen til skole blir så myk som mulig. Vi utveksler informasjon 

fra skolene slik at når barna begynner på skolen skal det være noe gjenkjennelig og 

trygt fra barnehagen. 

Skoleklubben starter opp i september. Hver tirsdag møtes vi til skoleklubb. Vi jobber 

med bokstaver, tall, former og figurer. På skoleklubben vil barna få erfare det å kunne 

sitte alene å jobbe, og i å samarbeide med andre. Barna skal øve på å lytte oppmerksomt 

til at læreren gjennomgår oppgavene som skal gjøres. De skal øve på å få med seg 

innholdet i gjennomgangen.  Deretter skal barna kunne jobbe med oppgavene, holde seg 

til oppgaven. På skoleklubben spiller vi spill for å øve på turtaking og samarbeid. Barna 

lærer å kjenne igjen navnbildet sitt og skrive navnet sitt selv.  

På skoleklubben vil vi også jobbe litt med engelsk, der vi blir litt kjent med språket og 

øver på enkelte ord. Vi har valgt ut noen fraser som passer naturlig inn i skoleklubben, 

f.eks «Good morning!», «How are you today?», og vi bruker engelske ord på ukedager og 

været.  

Vi øver på å ha «skoletimer» - korte perioder med konsentrert jobbing/læring og vi har 

friminutt på 10-15 minutter der det ringer inn. Da øver vi på å høre at det ringer inn, 

avbryte aktiviteten vi holder på med og komme på plass.   

Vi har som mål at barna skal være selvstendig i garderobesituasjon, holde styr på 

klærne sine, henge de på plass og sette sko på plass. Vi vil at barna skal ha et bevisst 

forhold til været og kunne vurdere hva slags klær som er et fornuftig valg etter hva 

slags vær det er ute. Hos oss vet skolebarna forskjell på ull og bomull 😊  

Skolebarna øver på å bli så selvstendig som mulig i do-situasjoner i samarbeid med 

foreldrene.  

En gang i blant har vi turdag på skoleklubben. Målene med turen er å øve på 

selvstendighet. Barna kan f.eks. smøre sin egen mat, pakke sekken sin og finne ut hva 

slags klær vi trenger å ha med oss.  

Vi jobber med trafikkopplæring for barnehagebarn gjennom «Tarkus – barnas 

trafikkvenn», utarbeidet av Trygg trafikk. Barna skal øve opp syn, hørsel og motoriske 

ferdigheter for å bli oppmerksom på og takle trafikkens utfordringer og farer.  

VANNTILVENNING PÅ ANKERSKOGEN 
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Hver høst/vinter er Skoleklubben på vanntilvenning i Ankerskogen en gang i uka i ca. 10 

uker.  

Barna lærer å være selvstendige i garderobesituasjon. Vi øver på å dusje og vaske håret 

selv, tørke oss og kle på oss. Vi øver på å få med oss alle tingene våre i badebaggen og 

huske alle klær vi hadde på oss da vi kom.  

Vaner og handlingsmønster tar form fra barna er små. Kropp er naturlig og vi vil at 

barna skal oppleve at det er helt naturlig å skifte sammen og dusje sammen. Vi vil at 

barna skal opparbeide et bevisst forhold til sine egne og andres grenser. Vi er opptatt 

av at barnas behov for trygghet og et godt psykososialt miljø blir godt ivaretatt. 

Det skal til enhver tid være minimum to voksne i garderobe/dusj helt fra barna kler av 

seg og til alle er ferdig påkledd etter vanntilvenning.  

Vi har alltid med ansatte på vanntilvenning som har livredningskurs. Det er også 

badevakter på Ankerskogen i åpningstiden. Som hovedregel har vi en bemanning på 

vanntilvenning med 3-4 barn per ansatt, inkludert innleid svømmeinstruktør.  

Først leker vi litt sammen på barneavdelingen. Deretter er halve barnegruppa 30 

minutter med svømmeinstruktør og 1 -2 ansatte fra barnehagen. Resten leker på 

barneavdelingen på Ankerskogen sammen med de resterende ansatte. Deretter bytter 

vi. Ansatte er hele tiden nærværende voksne som veileder og oppmuntrer og tilpasser 

vanntilvenningen til hvert enkelt barn. Alle barna i barnehagen har ulike utgangspunkt og 

alle må derfor få utvikle seg i sitt eget tempo. Det er viktig at barna opplever mestring 

og ikke blir pushet for langt, men blir oppfordret til å utfordre sine egne grenser. For 

et barn kan det være et stort skritt å tåle og få vannsprut i ansiktet. For et annet barn 

kan det være et lite skritt å hoppe fra 1 meter`n.  

Når vi er i eller ved vann har vi veldig strenge regler og det er ikke rom for å tøye 

disse. Når vi forflytter oss i Ankerskogen går barna på en rekke. Barna blir telt før 

hver forflytting og voksne deler på å ha ansvar for hele tiden å telle barn under lek og 

vanntilvenning. Det er strengt forbudt å gå ut i vann eller på sklie før de voksne sier at 

det er klart. Det er strengt forbudt å gå på do alene, det skal alltid være med en 

voksen når man forflytter seg. Det er de voksne som bestemmer hvor det er lov å leke 

og når barna er modne for å leke på mer utfordrende steder sammen med en voksen, 

f.eks. i klatreveggen på barneavdelingen. Barna blir forklart hvorfor vi har disse reglene 

og de overholder dem alltid. Det er alltid voksne som har oversikt fra kanten og voksne i 

vannet med barna.  

 

OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE 

 

I løpet av våren fyller barna inn et «Dette er meg» ark med fotografi av seg selv og litt 

informasjon om seg selv. Dette sendes til skolen barnet skal begynne på og danner et 
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utgangspunkt for læreren til å bli kjent med sine nye elever. Lærerne kommer også på 

besøk til sine elever i barnehagen slik at de kan bli litt kjent på en trygg arena og vise 

frem barnehagen sin.  

 

Vi har en egen avslutning med overnatting i barnehagen for skolestarterne i juni. 

Skolestarterne har da øvd inn litt underholdning for foreldrene sine, pedagogiske ledere 

og styrer holder tale for skolestarterne og det er utdeling av permer med bilder, 

kunstverk og andre minner fra tiden i barnehagen. Vi tror det er viktig å ha det med seg 

videre i livet, slik at permen kan være en aktiv støtte i samtaler om barnehagen og være 

en støtte i overgang til skolen.  

 

I følge retningslinjene til Ringsaker kommune for overgang mellom barnehage og skole, 

er det foreldre som skal følge barna på besøksdagen skolene inviterer til. Noen skoler 

ønsker at ansatte fra barnehagene skal følge istedenfor foreldre. I vår barnehage har 

vi barn til mange forskjellige skoler. Noen skoler er det bare et barn fra oss som skal 

til, andre skoler er det flere barn. Vi har dessverre ikke kapasitet til å følge til alle 

skolene. Det er heller ikke alle skoler som ønsker at barnehagen skal følge. Vi er opptatt 

av at alle barna i vår barnehage skal likebehandles. Derfor har vi bestemt at vi følger   

Ringsaker kommunes retningslinjer for overgangen mellom barnehage og skole. I praksis 

betyr det at foreldrene selv følger barna sine til besøksdagen på skolen. 

Barnehagens ledelse, og evt pedagogisk leder€, deltar på alle overgangsmøter som 

skolene innkaller barnehagene til i forkant av skolestart. Vi har også telefonsamtaler 

med noen skoler i forkant, når det er behov for det. Vi har taushetsplikt og barnehage-

skole informerer hverandre kun på generelt grunnlag. Vi forteller om hva vi jobber med i 

vår barnehage, hva vi har hatt fokus på, hva barna er gode på og hva de kan øve mer på. 

Hvis skolen ønsker informasjon om enkeltbarn eller barnehagen gjerne vil gi informasjon 

til skolen om enkeltbarn, vil det innhentes samtykke fra foreldrene i forkant. Når det 

gjelder barn barnehagen mener vil ha god nytte av litt tettere oppfølging i overgangen, 

vil styrer i barnehagen etter samtykke fra foreldrene, innkalle de aktuelle instanser 

(f.eks foreldre, skole, logoped, ppt, helsesøster) til eget møte. 

Ellers er alle foreldre som ønsker det velkommen til å kontakte barnehagen og/eller 

skolen for samtale på telefon eller møte. Både vi i barnehagen og skolene har en lav   

terskel og vil gjerne bidra til å trygge barn og foreldre i overgangen til skolen. 

 

Se også Årsplan del 2 for Store-Alvene og Trollskogen for mer informasjon om 

skoleklubben.  

 

Vi ønsker alle skolestarterne lykke til på veien inn i en ny fase i livet 😊  
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