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Barnehagens visjon: 
VI ER EN LITEN BARNEHAGE MED GOD 

TID TIL ALLE!

I Mykland barnehage er fokuset «GODE BARNDOMSMINNER». 

For at barna skal sitte tilbake  med gode minner etter 

barnehagetiden, ønsker vi å gi barna erfaringer og kunnskap de 

senere kan få bruk for i livene sine. Sammen med barna vil vi 

skape en hverdag   som gir rom for fellesskap og vennskap,  

undring og opplevelse, med humor, tull og tøys .

Slik vil vi bidra til at barna opplever barnehagetiden som god –

både mens de er her og i ettertiden. 

Vi er en liten barnehage, noe som gjør at vi får god kontakt med 

alle barna som går her, og vi har gode muligheter for individuell 

tilpasning. 



Hvorfor årsplan?

Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske 

arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende, men 

samtidig åpen og fleksibel, for å kunne ta hensyn til barnas 

interesser underveis i barnehageåret. Årsplanen skal gi foreldre 

muligheter for å påvirke innholdet  i barnehagehverdagen.  

Månedsbrev og månedsplaner kommer ut hver måned, der 

tema/fagområder og aktiviteter vil bli presentert nærmere. Vi 

dokumenterer i form av blant annet bilder, utstillinger, 

praksisfortellinger og tekst på tavla i garderoben over dagen som 

har gått. 

Barnehagen jobber ut i fra Rammeplanen for barnehagen innhold 

og oppgaver. Her står det blant annet:

«Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og 

dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan 

gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til 

myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre 

interesserte.»
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Barnehagen som pedagogisk virksomhet

Ramme planen sier : «Progresjon i 
barnehagen innebærer at alle barna skal 
utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle 
barna skal kunne oppleve progresjon i 
barnehagens innhold, og barnehagen skal 
legge til rette for at barn i alle aldersgrupper 
får varierte leke-, aktivitets- og 
læringsmuligheter. Personalet skal utvide og 
bygge videre på barnas interesser og gi barna 
varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen 
skal legge til rette for progresjon gjennom valg 
av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, 
materialer og utforming av fysisk miljø. Barn 
skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, 
interesser, kunnskaper og ferdigheter.»

Hvert alderstrinn bygger på hverandre. Vi i 
Mykland er ansvarlige for å møte og 
tilrettelegge, planlegge, evaluere og justere 
vår praksis slik at vi legger til rette for 
utvikling og progresjon hos hvert enkelt barn.  

Personalet bruker observasjons skjemaene 
«Tras» og «Alle Med» som et arbeidsredskap 
for å følge barnas naturlige utvikling og 
progresjon. 







• I følge rammeplanen «skal barnehagens 
verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i 
alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. 
Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal 
ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. 
Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid 
og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas 
behov for omsorg og lek og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, 
omsorg, læring og danning skal ses i 
sammenheng.»

Pandemi situasjonen                  
Pandemi situasjonen                  
Pandemi situasjonen



• Videre i rammeplanen av 2017 står det at «det fremgår av barnehageloven § 1 at barnehagen 
skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene. Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i 
barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, slik som FNs 
konvensjon av 20. november 1989 om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) og ILO-konvensjon 
nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater (ILO-konvensjonen).»

• «Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta 
del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen 
skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, 
livsmestring og helse.» sitat Rammeplanen



• Rammeplanen sier at «Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. 
Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

• Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å 
mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av 
barnehagedagen.»



Barnehagens samarbeidspartnere



Trygghetssirkelen
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Omsorg

Rammeplanen sier « I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har 
behov for.»

Personalet i Mykland mener at omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, 
i stell, måltider og påkledning. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning 
for barns utvikling og læring.
Omsorg i barnehagen handler både om relasjon mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn 
mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg, er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse og er et viktig bidrag til et
livslangt dannelsesløp.  

I følge rammeplanen og barnehageloven har barnehagen en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under 
opplæringspliktig alder. Det er læring i alle slags situasjoner og opplevelser. Dette både i felleskap med andre barn og 
sammen med voksne. Barn kan lære å ta hensyn til andre, å vente på tur, takle konflikter, møte motgang og å danne 
vennskap. Samtidig skal barnehagen legge opp til faglige utfordringer og erfaringer. Personalet i i Mykland barnehage 
vil  støtte barns utvikling ut i fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn grunnleggende utfordringer. Som gir 
en naturlig progresjon i utviklingen.

Barnehagens formål og innhold



Rammeplanen sier «Leken skal ha en sentral plass i barns liv i barnehagen. Lekens 
egenverdi skal anerkjennes». I følge barnekonvensjonen har barn rett til å leke.

I Mykland  ivareta vi leken:

Vi mener det er viktig for barn å leke, fordi:

Rammeplanen sier « I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om 
deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.»

Læring hos oss i Mykland:



 Rammeplanen sier om vennskap og felleskap at «Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere 
godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom 
sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å 
være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av 
vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre 
balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.»

Personalet mener:
-at for å få venner må man legge til rette for leken. Og når barn lærer seg lekekodene, utvikler det seg relasjoner 

og vennskap. Små barn gjør dette ved å imitere hverandre, leker ved siden av hverandre og opplever et «felles vi». 

De imiterer hverandre.  Vi voksne kan hjelpe barna med å videreutvikle vennskapet ved å gjøre barna 

oppmerksomme på andre barns reaksjoner og trygge relasjonene ved å vise omsorg, være en ladestasjon for også 

de større barna ved å ha et fang å tilby, ved å regulere barnas følelser og jobbe med dette i gruppa- som 

individuelt. Viktig å gi uttrykk for at barna blir anerkjent for den man er. Det å være en betydningsfull person for 

fellesskapet ved et voksen perspektiv: være der for barna.

Fra et barns perspektiv: Være inkluderende for andre, ikke være sur eller si «æsj» for det smitter i gruppa, men 

lære positivitet av de voksne, det handler om å bli sett, inkludert og vise hva man kan. Alle er unike. Likeverdige, 

akseptert og inkludert i gruppa vår i Mykland. Vennskap og fellesskap handler om å være trygg. 



Rammeplanen sier: «Barnehagen skal være bevisst på at 
kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved 
barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i 
å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. 
Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike 
kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk.»



Danning

Rammeplanen sier om danning at «Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og 
nysgjerrig til omverden og bidra til å legge grunnlag for selvstendig og ansvarlig deltakelse i 
demokratiske felleskap.»

I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med 
barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre, 
forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang 
prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å 
reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning 
skjer i samspill med omgivelsene. Barn kan tidlig vise at de 
bryr seg om hverandre, løse konflikter og tar andres 
perspektiv. De kan ta hensyn og vise omsorg. Dette skjer 
gjennom kroppslige og språklige handlinger. Opplevelser 
av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende og 
tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagen. 



• Barnehagen tilrettelegger for danning gjennom:



Oppstart i barnehagen

Rammeplanen sier: «Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge 

til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. 

Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får 

tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre 

barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett 

oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og 

trygghet til å leke, utforske og lære.»

Å begynne i barnehagen er en stor overgang for både barn og foreldre. Vi vil i samarbeid 

med foresatte bidra til at overgangen blir så trygg og god som mulig. Vi setter opp en plan 

for de første tre dagene, for når barnet skal komme i barnehagen. Vi råder også foreldrene 

til å tenke på hvor lange dager barna har i starten, og oppfordrer til at barna ikke har for 

lange dager. Det er mange nye inntrykk som gjør barna slitne. Trenger barnet flere 

tilvenningsdager, så legger vi til rette for dette. Vi vil at barna skal oppleve at det å gå i 

barnehagen er trygt, stabilt og godt og også moro. Barnehagen skal være en plass der de 

kan leke, utforske og få oppleve vennskapets verdi. 
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Foreldresamarbeid

Rammeplanen sier at «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, jf. barnehageloven § 1. Betegnelsene «hjemmet» og 
«foreldrene» omfatter også andre foresatte. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært 
samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal 
alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje 
på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. På 
individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og 
vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine 
vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke 
til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet. Både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagen har et 
samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte. Barnehagen må tilstrebe at barnet ikke 
kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen.

Personalet i Mykland barnehage ønsker et godt og nært samarbeid mellom barnehage og hjem. Den daglige kontakten ved levering 
og henting av barna er det viktigste samarbeidet. Kom gjerne til oss om det er noe dere lurer på. Vi har foreldremøte ved oppstart av 
nytt barnehageår, og gjennomfører foreldresamtaler hver høst og vår. Om det skulle være behov for flere foreldresamtaler, avtales 
dette mellom de aktuelle foreldre/foresatte og pedagogisk leder.

Familieendringer

Vi ønsker å få beskjed hvis det skjer endringer i familien til barnet. Dette kan for eksempel være alvorlige sykdommer, skilsmisse, 

flytting eller dødsfall. Dette er noe som kan påvirke barnets adferd og oppførsel, og derfor er dette nyttig informasjon for oss. 
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Rammeplanen sier videre: «Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse ordningene skal gi 

mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Foreldrerådet skal fremme 

foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 

godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til 

barnehagen. Det kreves samtykke fra foreldrerådet dersom foreldrebetalingen settes høyere enn den 

fastsatte maksimalgrensen.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget 

skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. 

Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til 

budsjett eller driftsendringer.»

Foreldreråd

Barnehagens foreldreråd består av alle foreldre i barnehagen. Av disse velges det to representanter som 

skal tale foreldrenes sak i saker som angår barnehagen.

Samarbeidsutvalget , SU, består av to foreldrerepresentanter, personalrepresentanter, eierrepresentant 

og styrer.



Rammeplanen sier at «Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å 
legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 
og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv 
deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn 
skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

• Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for 
medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle 
forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på 
andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på 
egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og 
behov. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og 
modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.»

Vi legger stor vekt på observasjon av det enkelte barns trivsel. Ut ifra det 
kan vi igjen legge opp til aktiviteter som er tilpasset det enkelte barnet, 
eller barnegruppen.
Vi er en liten barnehage og har gode muligheter til ta med barnas egne 
ønsker inn i planleggingen av hverdagen. Dette gir de uttrykk for i 
hverdagen deres. Vi har organiserte barnesamtaler 2 ganger i året. 





Personalet har et eget årshjul de følger med i hms arbeid. 
Personalet gjennomgår første hjelpskurs hvert år. 
De eldste barna har også et pedagogisk opplegg rundt 
førstehjelpfra «Røde kors» som heter «Henry».

2 ganger i året har vi brannøvelse med barna i barnehagen.
Dette er gjerne i samarbeid med skolen. 

Vi har pedagogisk opplegg med barna rundt dette temaet; 
Brann-bamsen Bjørnis hjelper oss i dette arbeidet. 
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Rammeplanen sier at «Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av 
digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle 
rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet 
være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som 
arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk 
forståelse knyttet til digitale medier.»

I Mykland:
-er personalet  forsiktige med bruken av nettbrett da de fleste barna får veldig mye av dette 
hjemme. Samtidig skal de ha fått kjennskap til bruk av tastatur og nettbrett før skolestart, 
da de møter dette allerede i 1.klasse. 
-bruker vi nettbrett i samling til forskjellige temaer, viser forskjellige ting på dataen i 
samling og  vi bruker nettbrett/data som oppslagsverk for å finne ut av barnas spørsmål. 
- har  vi skjermen i garderoben som blir brukt til å vise bilder til barna/foreldre
-Lærer vi barna nettvett. F.eks: skal vi/barna ta bilde av ett annet barn, og barnet sier nei, 
betyr det at man ikke skal ta bilde, av hensyn til personvernet
-Kan vi bruke nettbrett til å laste ned kart over området der vi skal gå, for å følge med på 
hvor vi er og hvor skal vi gå, kart lesing.  

-Dubestemmer.no, kan være ett greit hjelpemiddel for å lære barn om digital dømmekraft, 
om hva som er greit å gjøre, og hva man ikke skal gjøre. 



Overgang bhg-skole

Rammeplanen sier at «De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen 
og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til 
rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et 
godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan 
avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. 
Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen.

Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra barnehagen til første klasse, eventuelt 
SFO.  
Overgangen skjer i nært samarbeid med barnets hjem. I barnehagen har vi skoleforberedende opplegg året før de 
begynner på skolen. Da skal vi ha litt om tall og bokstaver, trafikk, matlaging, fysikk, formingsaktiviteter og vi 
kommer til å jobbe med at barnet må bli selvstendig og klare seg selv. I tillegg legger vi vekt på det sosiale, vennskap 
og samarbeid. Vi bruker ett opplegg som heter Trampoline, som inneholder oppgaver og aktiviteter som er laget for 
førskolebarn i barnehagen. Lærer for første trinn legger til rette for førskoledager der barna er på besøk på Mykland 
skole i mai/juni. 



Språkstimulering

Rammeplanen sier « Alle barn skal få god språkstimulering 

gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i 
aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig 
språkutvikling». Vi i barnehagen ser at samhandling gjennom 
kroppsspråket og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets 
måte å nærme seg andre mennesker på. At voksne oppfatter og 
bekrefter barns utrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og 
opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av språket. 
Barnehagen vil  sørge for at alle barn får variert og positive erfaringer 
som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenking og som uttrykk 
for egne tanker og følelser. Vi vektlegger den gode samtalen, og om 
det barnet er opptatt av her og nå. Den gode samtalen mellom barn og 
voksne, og barn seg imellom. 
Vi bruker mye sang, rim og regler, samt høytlesning for å styrke barns 
språkutvikling. I tillegg bruker barnehagen ”snakkepakken” som 
pedagogisk materiell i samlinger. Her er det figurer og hjelpemidler 
som bedre kan vise hva vi forteller om, slik at barnet får ta på og erfare 
hva det dreier seg om.
I barnehagehverdagen har vi språkgrupper. Dette er planlagte 
aktiviteter der språket er i fokus, men på en lekende måte. Vi bruker 
mye spill og språkaktiviteter som hjelper barna med å høre språket 
brukt på riktig måte. Disse gruppene planlegges i starten av 
barnehageåret, de evalueres underveis og endres om det er behov for 
det. Dette med tanke på hvem som trenger ekstra øvelse på språk, og 

hvor mye. 
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• Rammeplanen sier at : «Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn 
i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se 
fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens 
innhold.»

• «Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeid med fagområdene, og 
barnas rett til medvirkning skal ivaretas. Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med 
fagområdene. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med 
fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barnas interesse 
for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som 
verdsetter ulike uttrykk og meninger. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle 
fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter. Barnehagen skal bruke ulikt 
materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet med fagområdene. 
Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen.»

• De 7 fagområdene:



August: Oppstart/tilvenning.
- PLANLEGGINGSDAG, 9.AUGUST

- foreldremøte, tirsdag 31.august

September: Fagområde/tema: Kunst, kultur og kreativitet.
- Sanke bær- lage saft/syltetøy

- Brannvernuke uke 38.
- Foreldresamtaler

Oktober: Fagområde/tema: Antall, rom og form.
Høst

- Markerer FN- dagen
-Trafikk

- PLANLEGGINGSDAG 15. OKTOBER

November: Fagområde/tema: Kunst, kultur og kreativitet.
- Formingsaktiviteter mot jul

- Lyktefest

Desember: Fagområde/tema: Etikk, religion og filosofi.
- Jul
- Besøke kirka

- Julebord for barna
- Luciafeiring, med foresatte/søsken 13.des

Årsoversikt

Her er det en oversikt over hvilket fagområder vi legger vekt på i månedene dette barnehageåret.

Dette er med forbehold om endringer, på grunn av koronasituasjonen

Januar: Fagområde/ tema: Kropp, bevegelse,
mat og helse.

- PLANLEGGINGSDAG 3.januar

Februar: Fagområde/tema:
Kommunikasjon, språk og tekst

- Markerer samenes nasjonaldag, samisk uke
- Karneval
- Fastelavn
- Ski/akedag

Mars: Fagområde/tema: Etikk, religion og filosof
- Markerer barnehagedagen

- Foreldresamtaler

April: Fagområde/tema: Nærmiljø og samfunn
-Trafikk
-Påske
-Besteforeldretreff

Mai: Fagområde/ tema: Natur, miljø og teknologi.
- Hvorfor feirer vi 17. mai?
- PLANLEGGINGSDAG 27.mai

Juni: Fagområde/tema: Sommer
- Sommerfest, tirsdag 14.juni
- Avslutning for førskolebarn

- Besøke dyreparken
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August September

Kunst, kultur og kreativitet
Rammeplanen sier: Gjennom arbeid med 
fagområdet skal barnehagen blant annet 
bidra til at barna:
-Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og 
skaperglede
- Møter et mangfold av kunstneriske og 
kulturelle uttrykksformer
-Opplever glede og stolthet over egen 
kulturell tilhørighet
- Har tilgang til ting, rom og materialer som 

støtter opp om deres lekende 
og estetiske uttrykksformer

Personalet skal:
-Samtale med barna om deres og andres 
kunstneriske og kulturelle uttrykk
- Motivere barna til å uttrykke seg gjennom 
musikk, dans, drama
- Være lyttende og oppmerksomme på barnas 
ulike kulturelle uttrykk

-Foredling av frukt og bær- ikke alt trenger å 
kjøpes- lære å bruke det man kan dyrke selv 

Vi bruker måneden på oppstart, der vi 
legger vekt på å bli kjent med nye og gamle 
barn. 
Vi vil at det skal bli en rolig start for alle.

-foreldremøte i slutten av måneden
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Oktober

Antall, rom og form
Rammeplanen sier: Gjennom arbeid 
med 
fagområdet skal barnehagen blant 
annet bidra til at barna:
-Oppdager og undrer seg over 
matematiske sammenhenger
- Erfarer størrelser i sine omgivelser og 
sammenligner disse
- Bruker kroppen og sansene for å 
utvikle romforståelse.
- Undersøker og får erfaring med 
løsning av matematiske problemer og 
opplever matematikkglede.
Personalet skal:
-Bruke matematiske begreper reflektert 
og aktivt i hverdagen
- Bruke bøker, spill, musikk, digitale 
verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr 
for å inspirere barna til matematisk 
tenkning
- Styrke barnas nysgjerrighet
- Stimulere og støtte barnas evne og 
utholdenhet i problemløsing.

November

Kunst, kultur og kreativitet
Rammeplanen sier: Gjennom arbeid med 
fagområdet skal barnehagen blant 
annet bidra til at barna:
-Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og 
skaperglede
- Møter et mangfold av kunstneriske og 
kulturelle uttrykksformer
-Opplever glede og stolthet over egen 
kulturell tilhørighet
- Har tilgang til ting, rom og materialer 

som støtter opp om deres lekende 
og estetiske uttrykksformer
Personalet skal:
-Samtale med barna om deres og andres 
kunstneriske og kulturelle uttrykk
- Motivere barna til å uttrykke seg 
gjennom musikk, dans, drama
- Være lyttende og oppmerksomme på 
barnas ulike kulturelle uttrykk

-Juleaktiviteter
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Desember

Etikk, religion og filosofi
Rammeplanen sier: Gjennom arbeid med 
fagområdet skal barnehagen blant annet bidra 
til at barna:
- Får kjennskap til grunnleggende verdier i 
kristen og humanistisk arv og 
tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn 
som er representert i barnehagen
- Utvikler interesse og respekt for hverandre og 
forstår verdien av likheter 
og ulikheter i et fellesskap.
- Får en forståelse for at det finnes mange ulike 
måter å forstå ting på og 
leve sammen på
Personalet skal:
-Gi barna kjennskap til og markere merkedager, 
høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven 
og andre religioner og livssyn som er 
representert i barnehagen
- Bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og 
respekt for hverandre og 
for mennesker med ulik kulturell, religiøs eller 
livssynsmessig tilhørighet.

Januar

Kropp, bevegelse, mat og helse
Rammeplanen sier: Gjennom arbeid med 
fagområdet skal barnehagen blant annet 
bidra til at barna:
-Opplever trivsel, glede og mestring ved 
bevegelseserfaring.
- Bli kjent med egne behov og kunnskap om 
kroppen. 
- Videreutvikle motoriske ferdigheter
-Gode vaner ved hygiene og et variert 
kosthold.
- Vurderer og mestrer risikofylt lek gjennom 

kroppslige 
utfordringer
- Setter grenser for egen kropp og 
respekterer andres grenser
Personalet skal:
-Være aktive og tilstedeværende, støtte og 
utfordre barna.
-Legge til rette for at måltidene er gode, og 
en læringsarena for barna. 
- Gi barna tilbudet om varierte 
bevegelsesmiljø, lek ute og inne, i og utenfor 
barnehageområdet.



Kommunikasjon, språk og tekst                          
Rammeplanen sier: Gjennom arbeid med 
fagområdet skal barnehagen blant annet bidra til at 
barna:

- Møter eventyr, fortellinger og sagn. 

- Opplever spenning og glede ved høytlesning. 

- Bruke språket til å skape relasjoner både i lek og å  
videreutvikler sitt eget språk.

- Leker seg med rim, rytme, lyder, ord, språk, 
lekeskriving og bokstaver. 

Personalet skal: 

- Skape et variert språkmiljø. 

- Synliggjøre språket i hverdagen.

- Oppmuntre og støtte barnas utforskning, lek med 
språk og lyder.

- Inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter
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Februar Mars

Etikk, religion og filosofi
Rammeplanen sier: Gjennom arbeid med 
fagområdet skal barnehagen blant annet bidra 
til at barna:
- Får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen 
og humanistisk arv og 
tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn 
som er representert i barnehagen
- Utvikler interesse og respekt for hverandre og 
forstår verdien av likheter 
og ulikheter i et fellesskap.
- Får en forståelse for at det finnes mange ulike 
måter å forstå ting på og 
leve sammen på
Personalet skal:
-Gi barna kjennskap til og markere merkedager, 
høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven 
og andre religioner og livssyn som er representert 
i barnehagen
- Bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og 
respekt for hverandre og 
for mennesker med ulik kulturell, religiøs eller 
livssynsmessig tilhørighet.
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April Mai

Natur, miljø og teknologi
Rammeplanen sier: Gjennom arbeid med 
fagområdet skal barnehagen blant annet bidra til 
at barna:
-Opplever og utforsker naturen og naturens 
mangfold
-Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
- Får kunnskap om dyr og dyreliv
- Får kjennskap til menneskets livssyklus
Personalet skal:
-Synliggjøre naturfenomener og reflektere 
sammen med barna om sammenhenger i naturen
- Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser
og bruke naturen som 
arena for lek, undring, utforsking og læring
- Utforske og eksperimentere med teknologi og 
naturfenomener sammen 
med barna.

Nærmiljø og samfunn
Rammeplanen sier: Gjennom arbeid med 
fagområdet skal barnehagen blant annet bidra 
til at barna:
-Oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og 
utvikler tillit til deltakelse i samfunnet
- Utforsker ulike landskap, blir kjent med 
institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å 
orientere seg og ferdes trygt
- Blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
-Blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får 
kjennskap til samisk kultur
- Får kjennskap til nasjonale minoriteter
Personalet skal:
-Sørge for at barna erfarer at deres valg og 
handlinger kan påvirke situasjonen både for dem 
selv og for andre
- Gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, 

og at de inngår i en historisk, nåtidig og fremtidig 
sammenheng
- Gi barna begynnende kjennskap til betydningen 
av menneskerettighetene, 
spesielt barnekonvensjonen.



Juni

Denne måneden bruker vi ekstra mye tid ute og 
nyter sommeren. Vi forbereder oss på sommerferie, 
ved å rydde/ vaske både inne og ute sammen med 
barna. 

- Vi reiser sammen med skolen til dyreparken i 
slutten av juni. 

- Sommeravslutning, barna får med seg mappene 
sine hjem.

- Avslutning for førskolebarna



• Rammeplanen sier at «Barnehageeieren og alle som arbeider i barnehagen, skal sammen bidra 
til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og sin 
kompetanse. 

• Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske 
problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. De skal ivareta relasjoner mellom 
barna i grupper, mellom barn og personalet og mellom personalet og foreldre.»








