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VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGE ÅR! 
 
Årsplanen er utgangspunkt for årets arbeid .Et dokument for alle  i barnehagen for samarbeid utover: En kalender med bilder fra 
året 2015-2016 , sentral  i både hjemmet  og barnehagen. Viktig å ta vare på, og bruke! Året vil  da tilsi at:  
*Barnehagen er en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. 
*Barnehagen setter Rammeplan og barnehagelov, brukerundersøkelser, kvalitetsmelding  og årets fag ut i praksis. 
 
*Barnehagen  skal være en god arbeidsplass med arbeidsglede ,humor, omsorg, respekt, engasjement, serviceinnstilthet  og 
profesjonalitet  der personalets også bruker kommunale verdier  ”åpen, offensiv og ansvarlig” i hverdagen.* 
*Personalet skal  skape gode stunder  med  samtale/bruke språket og gi nærhet i gode grupper med TID til barna: 
*Kompetanseutvikling fortsetter, fokus på personalet og voksenrollen i barnehagen, og samarbeid hjem/ barnehage videreutvikles. 
*Oppstart og blir kjent med hverandre og ”Mitt valg”, jul ,sang,dans, drama og språk ,faste og Forut, påske, vår og sommer. 
2011 barna  er skolestartere som avslutter barnehageoppholdet og får et spennende år!  
2012 får også en del samlinger og språksamarbeid. 
 
*Foreldre og vi i barnehagen skal sammen skape gode  dager barna. Lukket FB- gruppe er på trappene fra august, gir bedre 
informasjon i hverdagen! 
 

                 ”DU OG JEG- SAMMEN, det gode møtet   

Det avgjør hverdagen!                         
Hvordan samspillet er mellom alle de som er innenfor barnehagehuset: Alle påvirker til hvordan hverdagen blir, så da blir det jo opp 
til hver enkelt av oss: Får vi det hyggelig, trygt, lekende og lærende når vi er sammen? 
Når dere foreldre kommer eller går, er det viktig med en liten prat. Personalet vektlegger ”garderobemøtene” om barna. 

 

      VEL MØTT TIL BARNEHAGEN VÅR! Nordsinni  barnehage  14.08.2016. Anne I. Terningen  
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1.HVORFOR SKAL BARNEHAGEN HA EN ÅRSPLAN? 
Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barna og et velferdstilbud for småbarnsforeldre, der Rammeplanen 
gir retningslinjer for innhold og oppgaver. Årsplan skal fastsettes for den pedagogiske virksomheten i barnehageåret av 
samarbeidsutvalget.(§ 4 ”Lov om barnehager”). 
Årsplanen skal bidra til å styre og vurdere det som foregår i barnehagen jfr. kapitlet om ”Ulike former for planlegging” i 
Rammeplanen.ÅRSPLANEN: 
*følger barnehageåret og omfatter barnehagens virksomhet, visjoner og økonomi. 
*et utgangspunkt for samarbeid mellom hjem og barnehage samt  samarbeidspartnere, politikere, vikarer, studenter og andre 
interesserte. 
*er grunnlagsdokument for personalet, som team og enkeltpersoner. 
*er informasjon utad om barnehagens virksomhet. 
*er omfattende, et redskap i daglig arbeid: Hva gjør vi og hvorfor? Hvilke mål? Hva formidles til barna? Arbeider vi ut fra lover og 
regler?tar utgangspunkt i Rammeplan, Stortingsmelding om kvalitet  og barnehagelov.  
*vis*er våre  tiltak for å gjøre vårt samfunn godt for mennesker og miljø. 
*har faget Kommunikasjon, språk og tekst som årstema og ”Mitt valg” som utgangspunkt for samvær og dannelse: Alle prøves å 
være kreative, bruke humor og glede, fremme gode relasjoner og  bruker kroppen aktivt inne som ute, mange korte og lange  turer 
og oppdage natur/nærmiljø.Dans og drama brukes også for fremming av samvær, tillit og selvfølelse. 
*viser opplegget for 11 barna er i fokus jfr skoleforberedende aktiviteter og overgang til å bli skolebarn.12 barna får fellessamlinger. 
*inneholder planer for 3-5 år videre , organisasjonsutvikling /kompetanseplan og personalplaner, oppsett jfr. brukerundersøkelsen i 
2014. 
*lære barn å være økonomiske, miljøbevisste og ha omtanke for miljøet lokalt og globalt. 
*oppfordrer foreldrene til å følge med: Tips og innspill ønskes.Lukket Facebookgruppe fra august. 
Årsplanen fastsettes av Samarbeidsutvalget(SU), og deles ut ved barnehagestart. 
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2.PRESENTASJON AV NORDSINNI  BARNEHAGE, kommunal barnehage med  avdeling  Dæhli  (D)  og   Skogvang   (S) 

 Byggeår Areal inne Areal 
ute 

Tilbud Plasser/dag Dager Tid/kl Drift Stengt/ferieordning 

D 1990/91,innflyttet 
11.03.91.   
Barnehagen startet 
01.06.1982.                          

136  m 2. 
Vognrom for soving.                                                           

Ca. 2 må 
l.                                                          

2 ,3,4  og 
5 dagers 
tilbud. 

25 plasser  
(barn under 3 
år=to plasser) 

Alle 
 

06.30—
16.45 
 

12 mnd drift, 
dvs.  
ferieåpent jul, 
påske og 
sommer. 
Samarbeid 
innen 
avdelingene 
og evtl. andre 
barnehager 

5 planleggings dager, fri 
for barna , fordelt 
ukedager. 
Sammenslåing  om 
sommeren ( i  Dæhli), 
romjul og påskeuka (i 
Skogvang)Påmelding se 
vedtekter antall barn. 
Jule- og nyttårsaften er 
barnehagen stengt 

S Gammel skole, 
startet 15.08.03. 

1etg.118,3m2,  
nybygg garderobe 
20 m2  
2 etg.121,3 m2. 

Ca.2 mål. 2 ,3,4  og 
5 dagers 
tilbud. 

35 plasser 
(barn under 3 
år=to plasser) 

 
 

 
 
VIKTIGE DATOER 2016-2017 
Oppstart barnehageåret 
/planleggingsdager        

Barna begynner               Øvrige planleggingsdager  Avsluttet barnehage 
år      

Oppstart barnehageåret/ 
planleggingsdager 2017 -18  

Mandag 15.08.16 .  
Tirsdag 16.08.16. 
 
 
Kompetanse språk felles 
og planlegging  i egen 
enhet. 

Onsdag 17.08.16                    Fredag  25.november 2016. 
Onsdag  18. januar     2017.  
Fredag   07.april         2017.  
 
Kompetanseutvikling felles alle 
ansatte kommunale barnehager, 
og egen enhet. 

Mandag  14.08.17.  
 

Tirsdag 15.08.17 og   
 Onsdag   16.08.17 
 
 
Barna starter  
Torsdag 17.08.17. 
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BARNEGRUPPE 2016/ 2017 
År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sum 

Dæhli        

Sum 6 2 1 7 2 1 19 

Skogvang        

Sum 8 3 2 1 5 0 19 

Totalt 14 5 3 8 7 1 38 
Dette satt opp for å se total barnetall jfr rapportering  15.12. 

 
 

PERSONALGRUPPA 
STYRER PEDAGOGISK LEDER/ 

BARNEHAGELÆRERE 2 STILING 
FAGARBEIDERE/ASSISTENTER/ 
LÆRLING 

RENHOLD 

Anne I. 
Terningen, 
100 % still. 
barnehagelærer 
 med spes.ped. 
Pedagogisk, 
personal og adm. 
leder. 
Fordeler dagene 
mellom 
avdelingene etter 

behov og opplegg. 

Dæhli: 
Eli Evenstuen 
Vibeke Bakken 
Karina Renate Larsen 
 
Skogvang: 
Rønnaug Bjerke  

Anne Rundhaug  

Vibeke Bakken 

Dæhli:  
Mona Nordby 
Inger Lillian Loeng 
Cecilia J.Tollefsrud  
Eli Anita Lomundal 
Tonje Rosenberg  
 
Skogvang: 
Aina Jorid Sogn 
Linn Jørgensen 
Cathrine Rønningen 
Mona Lie  
 

Mari Louise 
Nerødegård 
 begge avdelinger. 
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Alle i personalet arbeider turnus. Vikarer etter behov fra felles liste i kommunen. Utprøvinger og omplassering jfr N.L.k. 
VAKTER  

TIDLIGVAKT           -6.30-14.00(13.00/13.15, 13.30,13.45)                            MELLOM VAKT1    - 7.30-15.00 
MELLOM  2              -8.00-15.30                                                                      MELLOMVAKT 3   - 8.30-16.00 
MELLOM  4              -8.45-16.15                                                                      SENVAKT  1          -  9.00 -16.30 
SENVAKT 2             -  9.15(10.15, 10.00,09.45,09.30) -16.45 

Vaktene går i 4 ukers turnus, ped.leder/barnehagelæreres vakter  innehar faglig planleggingstid  til planlegging samt  for-og etterarbeid, 
Legges inn i dagsplanene  ut  fra stilling med hjemmetid etter tidligvakt og i barnehagen på senvakt 1 og 2.   Oppsett  kunngjøres på månedsplan. 

 

 
UTPLASSERING / STUDENTER/OMPLASSERING/ARBEIDSUTPRØVING 

Barnehagen er pålagt å ta i mot barnehagelærerstudenter ihht. Lov om barnehager. Andre praksistrengende personer kan også tas imot etter vurdering av 
styrer/personalet, ut fra det totale miljøet, fra NAV,U-skolen eller andre. Kommunen bruker også barnehagen for å omplassere/utprøve medarbeidere jfr 
overtallighet eller arbeidsutprøving. 
Foreldrene informeres når det kommer nye til barnehagen. 

 

                  PRAKTISKE OPPLYSNINGER VED BARNEHAGESTART 
Vedtekter med  generelle opplysninger ved barnehagestart og om barnehageplassen fås ved tildeling av barnehageplass. 
Vedtektene finnes bak i årsplan her  jfr endringer juni  2016: 
Mer opplysninger på hjemmesiden for N. Land kommune, for barnehagene. 
Ta kontakt ved behov.Ved vanskelige saker, kontakt styrer i barnehagen eller pedagogisk leder på avdelingen. 
 

BRUK AV KJØPT TID I BARNEHAGEN 
1.Bruk av tid 2.Kjøp av enkeltdager 3.Behov for endring av 

barnehageoppholdet/ 
dager/ oppsigelse 

4.For sent hentet barn 5.Ankomst og henting av 
barn 

*Foreldrene kan bruke 10 timer . 
*Foreldrene gir beskjed om 
hvilken tid de til vanlig vil bruke. 
*Vil foreldrene bruke hele dagen, 
gis det beskjed pga  vakter og 
bemanning. 

*Trengs flere dager enn tildelt, 
spør  en /to dgr  før.  
Styrer/ ped-leder ser  da an. 
*Kr.200, 00 pr. dag. 
*Foresatt underskriver på 
kjøpet, regning  senere. 

*Ønskes dager endret/oppsigelse 
,meld skriftlig til barnehagen. 
*Forandringer  i året,gjelder fra 1. i 
påfølgende  mnd. 
*Oppsigelse av barnehageplassen  
etter 1.april godtas  ikke jfr 
vedtektene. 

*Blir barn hentet  (mye) for sent  
etter stengetid, betales 
dvs.kr.300,- på påbegynt time. 
*Underskrift på listen og regning 
som i tab.2. 

*Skal skje innen åpningstiden. 
*Beskjed gis om andre enn 
foreldrene henter  barnet. 
*Tid til litt samtale  rundt bringing 
og /eller henting ønskes, for et 
trygt opphold for barna. 

Skal vi kunne gi dere foreldre mulighet til å kjøpe ekstra dager,  er vi også avhengig av at dere melder fravær for barna snarest mulig,  
og helst innen kl. 08.00 samme dag barnet er borte fra barnehagen.                          
Spør hvis dere lurer på noe om bruk av tiden dere skal bruke i barnehagen vår. 
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ANDRE  VIKTIGE  PRAKTISKE  OPPLYSNINGER  
*FORSIKRING:   

Barn er forsikret gjennom kommunen som eier, til og fra 
barnehagen og på aktiviteter i/utenfor barnehagen. 

*SYKKELHJELMER  

medbringes jfr sikkerhet ved sykling i og utenfor barnehagen. Dette sees an om å bringe fram og tilbake eller 
henges i barnehagen.Dette jfr sikkerhet og gode trafikkvaner videre, jfr trafikksikkerhetsplan. 

*FRAMMØTE / KJERNETID:  

Tiden alle er samlet, fra kl.09.30 til kl.14.30. 
Kommer/ blir barna hentet i denne tiden, gi  beskjed. 
Fravær meldes kl.08.00  om morgenen/når aktuelt. 
Kommer barn etter kl. 09.00, skal de ha spist frokost.      
Gi beskjed om hvem som henting/ evtl. endringer. 

*FOTOGRAFERING /VIDEO:  

Fotografering  er dokumentasjon på arbeidet, video til ulik nytte. Tillatelse fra  foresatte innhentes. (Obs foto i 
barnehagen fra foresatte og publisering ikke tillatt av andre barn jfr regler.)  
Barnehagefotografering sees an høst /vår etter foreldremøtebestemmelse. 
Bilder settes inn i barnas perm,brukes i ulike internaviser og i avis, hjemmeside /Facebook N.Land kommune. 
 

*MATORDNING: Melk, grønnsaker/frukt og et lett måltid 

serveres. Ellers medbringes niste.Innbetales 20.oktober 
med fullt beløp. Brev fås. 
Kr.60.00 for 2 dager.      Kr.75.00 for 3 dager.   Kr.95,00 
for 4 dager.   Kr.110.00 for 5 dager. 
Konto i banken, overskudd gåt til ekstra kos.                   
Barn f. 2015-16  betaler ½ pris. 

*TORSDAGSMAT/FREDAGSMAT: Pedagogisk 

matlaging,sunn mat og lage selv med barna, en ekstra 
smak, ikke alltid spise seg mett på denne maten, så 
se an niste disse dagene. Utgifter tas fra barnehagens 
matkonto på budsjettet, og er en del av barnehagens 
pedagogiske plattform. 
 

*DRIKKEFLASKER:  

Barna har med egne flasker for vann, disse tas med 
til/fra barnehagen hver dag.  
KUN VANN ønskes på flaskene. 
 

*BURSDAGER:                 

Barna medbringer ønsket servering på dagen eller 
nærmest denne. Se månedsplan.  
Det er fokus på redusert sukkerinntak. 
Personalet feirer også sine dager, og har med servering. 
 

*SYKE BARN:      Se sykdomsskjemaet.  

Gi beskjed når barnet er sykt, og vi  gir beskjed om 
barnet blir sykt i barnehagen. 
Blir et barn sykt lenge, tas kontakt  etter tre dager. 
Medisinskjema fylles ut ved behov. 
Er barnet så sykt at det  ikke kan være ute en  liten 
stund/ har feber ,bør barnet være hjemme.  
Kontakt oss ved behov. 

*NAVNING AV MEDBRAKTE LEKER/ UTSTYR/ 
KLÆR som brukes i barnehagen :Kosedyr,andre leker 

etter beskjed,klær etter liste, drikkeflasker, matesker og 
youghurtbeger: Navnes LETT SYNLIG, med  
navnelapper eller tusj.  
Merkemulighet i barnehagen med tusj. (Unngå  snorer 
og hettegensere). 
 

*MÅNEDSPLAN/ ANNEN INFORMASJON: Fås i 
barnets garderobehylle.Forventes lest, lapper levert 
til avtalt tid og beskjed ved fravær/fri.Epost kan 
brukes om foresatte vil ha dette i tillegg  til/og eller 
bare epost. 
*UTSIKTSPOST: Utgis i Dæhli/Thomle 4 g pr.år, 
barnehagen har to sider. Eksemplarer i begge 
avdelinger .Foreldre kan kjøpe jfr  ny ordning. 
*NORDSINNI POST :Legges i garderobehylle.Ulik 
informasjon og noe fra barna. Bildene fra 
utgivelsene, får barna i egen perm. 
*Facebookgruppe for foreldre/bhg fra august 16. 

*Gavekasse via 
Foreldrerepresentanten: Et beløp 
bestemmes på foreldremøtet i høst jfr 
gaver til barnehagen og personalet: 
 
Dette er et engangsbeløp som innbetales 
på høsten, og som dekker gaver jul og 
avslutning i juni. 
 

*RESTEKASSE-KLÆR:  
I gjenglemt tøy mv. Se over: Navning av 
tøy/matesker, leker, viktig for å holde orden.  
 
MERKES LETT SYNLIG!! 
 

*TELEFONNUMMER TIL AVDELINGENE:          Dæhli       976 11733                               Skogvang 976 17812 
*SPØRSMÅL?                         
Har dere spørsmål, kontaktes styrer eller ped. leder. Gjerne styrer privat  på mobil 977 91197. 
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3.STYRING OG SAMARBEID 
Styringsverket i barnehagen er viktig, noe Lov om barnehager  sier om foreldreråd og samarbeidsutvalget, oppgaver og 
funksjonstid. Felles representant  velges for begge avdelinger med varamann som er foreldrenes talsmann og 
kontaktperson. Dette skjer på felles foreldrerådsmøte etter ordinært foreldremøte på tidlig høst. 
Hovedutvalg for Levekår  velger representanter til barnehagens samarbeidsutvalg jfr. Barnehageloven, for fire år, og er  
felles for Nordsinni barnehage avdeling  Dæhli / Skogvang .Valgperioden følger kommunevalgene. 

 
SAMARBEIDSUTVALGET FOR NORDSINNI BARNEHAGE 2016-2017 :Nytt velges på foreldremøte høst 2016. 

Kommunerepresentant: Merethe E. Enerstvedt (Gunnar Berg), valgt i 2015 etter kommunevalget.. 
Foreldrerepresentant   :Marthe Ulsaker  (Anne F. Woxen) Dæhli,  Malin Venås  (Anne K.Andersen  )Skogvang.(valgt sept 2015) 
Ansattes representant  :Dæhli :Vibeke Bakken (Eli Evenstuen)  Skogvang: Anne Rundhaug (Linn Jørgensen) 
(Valg pr.17.08.15.) 
 
PROGRAM  FOR SAMARBEID FORELDRE OG BARNEHAGE 
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.  (Barnehagelovens § 1): 

*Foreldresamtaler                       Høst fram til 15 nov, samt  våren fram til 15.april med  ped.leder  og noe styrer jfr foreldre og         
                                                        barnas behov.Flere kan avtales (innkalles til.) 
*Foreldremøter                             Tidlig høst.(Foreldrerådsmøte kan avholdes  etterpå.) Møte for  11  foreldre  i august. 
*Turer                                            Foreldrehjelp  kan ønskes til turer ,vi spør  foreldrene. 
*Julebord:                                     Julebord, kveldstid. Foreldrene har  mat på fat. Vi har kaker, kaffe og brygger øl. Lucia, gang         
                                                        rundt treet, leik              

*Deltakelse i skoletoget 17.mai 2017  Foreldrene organiserer. Personalet deltar frivillig. 

*Grillfest/avslutning                            I juni, fellesfest for alle involverte, baking fra 11 barn, vi ordner resten. Avdelingsvis  
                                                              avslutning.  
*Overnatting 11  barna                       Samarbeid rundt kjøring til og fra overnattingsstedet. Baking fra 11  barn, som ikke har bakt 
til nå.  

HOVEDKONTAKTEN ER BRINGING OG HENTING,  samt annen daglig kontakt ut fra behov som måtte oppstå: 
Her vil vi i barnehagen prøve møte hver enkelt i garderoben/ved ankomst for å  gi en positiv start på /avslutning på dagen, viktig for kontakt og samarbeid . 
Vi håper dere har tid til en liten prat om dere er aldri så travle. 
Dette er fortsatt et prioritert område i personalets arbeid, og gode løsninger utprøves. Mange barn, og fleksibel bruk av barnehagetiden kan påvirke, men det forsøkes tid til alle. Viktig 
at vi får beskjed om fravær/endring av tid for frammøte/henting: Innen kl.08.00 daglig eller evtl. før hvis  mulig. 
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PERSONALSAMARBEID 
Samarbeidet mellom oss voksne i barnehagen avgjør barnehagemiljøet. Skal mål nås og kvalitet på vårt arbeid, må forholdet i personalgruppa være godt. 
Likeledes må vi være villige til å gi av oss selv, yte god service, være ansvarlige, rause  og selvledende. Humor, glede og kreativitet skal prege hverdagen der 
barna opplever anerkjennelse, får utøvd medbestemmelse ,medvirkning og medansvar, ja blir hørt og sett med gode relasjoner. Godt språk og kunne lede 
store barnegrupper er også viktig. 
Vi skal sette  barnehageloven og Rammeplanens intensjoner ut i praksis, og dette krever innsats  og ansvar  i barnehagearbeidet. Vi forholder oss også til  
Helse, Miljø og Sikkerhets-arbeid,Internkontroll,InkluderendeArbeidsliv,Helsefremmende arbeidsplasser og lover vedr. barnehagen, og  kommunale planer 
f.eks trafikksikkerhetsplan. OU- prosessen i kommunen viktig for videre drift utover. 

*Planleggingsdager:                                
Mandag:15.0816. og  tirsdag16.08.2016 .Kompetanse 
(NLK) samt planer mv.før oppstart 17.08.2016. 
Fredag 25.11.2016: COS felles i  NLK . 
Onsdag :18.01.2017: Kompetanseheving ,små barn  i 
fokus.  
Fredag 07.04..2017:Kompetanseheving (NLK), 
årsplanlegging mv. 

*Morgenmøte:                                          
Planlegging av uka/neste uke, ser an 
dager.Referat i dagbok .Pedagogisk leder ansvar,  
styrer med ved behov. 
*Tavlemøter /LEAN:                               
Jfr LEAN en gang pr.uke,mål og arbeid ut fra 
LEANarbeid og 15 min pr.gang,bytter dager så 
alle med. 

*Fagligplanleggingstid:  
Ut fra plan /kommunalt oppsett fellesmal for bruk 
av arbeidstid i bhg. For pedagoger. 

 

*Planleggingsmøter/pedledermøter:      
Pedagogisk ledere/styrer pr. uke for samarbeid, 
planer mv. avdelingsvis, eller felles. Hver 2 og 4 
turnusuke-                
Møte  assistenter/styrer prøves i samme uke.De 
som ikke er på jobb denne dagen leser referatet. 

 

*Personalmøter:                                      
Ca en gang ca pr.mnd.på kveld/dagtid/ 2 ½-3t: 
Kompetanseprosjektet NLK,,ulike planer, 
vurdering,veiledning,observasjon,HMS  mm. 
(20 timer til personalmøter pr.år, justeres jfr 
kurs/økonomi, og kollegaveiledning jfr plan om 
veiledning i bhg/OU-prosjekt.                                                      

*Medarbeidersamtaler/Medarbeidrundersøkelse 
(MAS)/sykefraværsoppfølging :MAS med 
styrer/ansatt en/to g.pr.år/ser an mer. Individuelle 
samtaler, muligheter til personlig veiledning, 
kompetanseutvikling. Sykefraværsoppfølging jfr 
retningslinjer NAV(kommunal plan. 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen vår 16. 
*Kompetanseplan /utvikling/opplæring: 
Hovedvekt på  tema fra Rammeplan, St.meldinger 
og Lov om barnehager:Voksenrollen og 
fagrelaterte tema . 
Felles kompetanseplan N.L kommune/ROSarbeid, 
Prosjekt/Kurstilbud: Fylkesmannen i Oppland og 
kommuner i Vest-Oppland (SØVN) , 
assistentopplæring, lærlingesamarbeid,                                                    

*Fagteam barnehage:             
Tverrfaglige,BV,PPT,Helsesøster og barnehage, 6 
ganger pr.år.(Pedledere og styrer med fra 
barnehagen/felles), er i Skogvang. 
*Barnehageteammøter:  
Som fagteammøte ,på ledernivå. 

*Personaltreff /gaver /oppmerksomhet:                                          
Treff utenom arbeidstid med ulik innhold over hele 
året,vikarer,renholder og andre utplasserte 
inviteres. 
*Gaver/oppmerksomhet: Ved runde tall, bryllup, 
konfirmasjon eller andre forhold som krever en 
oppmerksomhet.Evtl. kommunalt opplegg i tillegg. 

*Medbestemmelsesmøter: Tillitsvalget for 
Fagforbundet, Utdanningsforbundet og styrer i 
ansettelser,div saker ellers for drift og informasjon. 
 

*VO møter/dag:                                     

 Mellom Verneombud og styrer jevnlig, HMS saker 
og ordning avHMS perm mv, VO dag med N.L k..           

Ring styrer ved behov! 
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4.PEDAGOGISK ÅRSPLAN   OG    KULTURFORMIDLING 
 
Hvordan barnehagene skal drives og organiseres, er nedfelt i ”Lov om barnehager” ,Rammeplan og mye i St.melding nr.41 om ”Kvalitet  
barnehagen”. Innblikk i disse samt lesing av forkortet utgave av Rammeplan vil utfylle vår barnehages pedagogiske arbeid 

”   DU OG JEG,   -        SAMMEN ,   DET  GODE  MØTET   ” 
ER FREMDELES  OVERORDNET MÅL OG  VISJON  FOR  BARNEHAGEN VÅR i tillegg til felles verdier kommunalt. 

OMSORG, LEK, LÆRING  OG DANNING SKAL PREGE BARNEHAGEN SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG UTVIKLING SAMMEN MED HJEMMET: 
GRUNNLEGGENDE VERDIER I KRISTEN OG HUMANISTISK  ARV OG TRADISJON SKAL FREMME RESPEKT FOR  MENNESKEVERDET, NATUR 
,LIKESTILLING, ÅNDSFRIHET,NESTEKJÆRIGHET,TILGIVELSE,LIKEVERD OG SOLIDARITET.(Barnehagelovens § 1). 
 

Barnehagelovens § 1 
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 som er forankret i 
menneskerettighetene. 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og 
utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle 
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal 
ha rett til medvirkning tilpasset alder og 
forutsetninger. 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, 
og anerkjenne barndommens egenverdi . 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og 
være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 
vennskap.  
 
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling 
og motarbeide alle former for diskriminering. 

Barnet skal  i barnehagen: 
- få leke, få livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende 
omgivelser. 
- gis grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. 
- bli støttet i nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær  
- gis utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter 
- få formidlet verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping  
- oppleve at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap 
- få språklig kompetanse, møte humor og menneskelig varme 
-møte ulike kulturinntrykk, kunst, estetikk, felles adferdsmønstre, kunnskaper, verdier, holdninger, 
erfaringer og uttrykksmåter, arv og tradisjon, skape og  levendegjøre, fornying og aktualisering, lokalt og 
nasjonalt: Utvikle kulturell identitet,møte dialekt og skape tilhørighet og samhold i og rundt barnehagen. 
- oppleve vekselspill mellom formidling og barns egen aktivitet 
- oppleve og utføre medansvar og medvirkning 
-bli kjent med nærmiljøet, naturen og tradisjoner, lære å ta vare på det vi har for bærekraftig utvikling 
- oppleve og ta del i fagområdene ut fra individets og  barnegruppens interesser og lokalmiljøet  
-møte alle fagområdene i barnehagens arbeid 
-utvise åpenhet,offensivitet og ansvarlighet, jfr kommunale verdier 

Barnehagen skal gjøre dette i nær forståelse med og sammen med barnas hjem. Felles danningsprinsipper diskuteres på foreldremøte. 

 

TjENESTEBESKRIVELSE /  INFORMASJON 
Viser til hjemmeside for N.Land kommune på barnehageområdet. 
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VALG AV INNHOLD 
Barnehagen skal gi omsorg og oppdragelse. lek, læring, danningskompetanse og språklig kompetanse i sammeheng.  
For å lette barnehagens planlegging av et variert og allsidig pedagogisk tilbud, er barnehagens innhold delt i sju fagområder som er sentrale for 
opplevelse, utforskning og læring. Fagområdene er stort sett de samme som møtes i skolen senere. 
 
 
Rammeplanen sier noe om innholdet  og dette deler vi opp i  

*gjennomløpende innhold - det en møter hver dag 

i hverdagsaktiviteter, lek ,medvirkning , ansvar og sosialt 

samspill .Her legges grunnlaget for mye tilegnelse av 
kunnskaper, holdninger og ferdigheter til barnas innholdsmål  
og tilegnelse av fagområdene, samt progresjon for barna ut fra 
alder. 

Er det samme hvert år. 

*periodisk (tidsavgrenset ) innhold - tas opp 

over begrenset tid, med en del strukturert organisering, men 
også mye fra gjennomløpende innhold i aktiviteter, lek og 
sosialt samspill. Her skjer mye formell læring, men også 
uformell tilegnelse av kunnskaper, holdninger og ferdigheter.  

Varierer fra år til år. 

*personorientert innhold, som brukes for å 

understreke personalets betydning for å oppnå innholdsmål og 
fagtilegnelse  for barna, et godt arbeidsmiljø og  
organisasjonsutvikling for barnehagen 
 

Er det samme hvert år. 

 
Progresjon for barnas læring: 
*Barna går i barnehagen fra to-tre års alder, viktig med tradisjoner og gjentakelser,samt forandringer og nye tema/opplevelser. 
*De minste barna får kjennskap til det vi gjør ut fra alder og tilpasset opplegg i lek, samling og aktiviteter ellers, jfr behov for hvile/ro og alder. 
Større barn kan delta mer ,har økt konsentrasjon og iver for å lære, samt økt språk i  alt vi gjør i lek, grupper og samvær , og dette øker helt fram til 
førskolebarnas siste år. 
*Barna skal erfare gjentakelser og økt læring i det vi gjør fra småbarnslek til førskoleopplegg, tid til opplevelse ,lek og bearbeiding inne som ute.Opplevelsene 
blir ut fra antall dager barnet tilbringer i barnehagen,og ut fra økende alder, ferdighet og interesse. 
*Opplegg for de to eldste aldersgruppene:Fellesdager hver uke for 2011 barna,førskoleark, turer  og Ordlistearbeid. Medansvar i hverdagen som størst dette 
året.Ordliste for 2012 barna høst 16,,samt månedlige treff for 2012  barna ut fra gruppesammensetning i avdelingene og  økte,variert lekemuligheter med 
fellesdager. 
*Ukeplan og barnehagelærernes planer for 2011 og 2012 opplegg vil vise mer av progresjon for barnegruppene. 
*”Mitt  valg ” et opplegg for god læring av samspill mellom barna og individets valg, og er en del av vennskapsutvikling/forhindre mobbing, som vil være over 
hele året. 
Informasjon er vedlagt i årsplan ,og egne ark kommer for hvert deltema, og det tilpasses alder for barna. 
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                                                                                      SAMFUNNSSIRKEL 
 
 

Arbeidsplasser til                         
foreldre/kjente 

Naturen                                                                        Service                                      
     vann, elver,                                                                          institusjoner:                        

                fjell, ås.                                                                                   – butikker                                
                
               Samefolket                          NÆRMILJØET                               - bank/post                              

 andre barnehager                                                    
                                                       Hjemmet                                               - kino                          
                                       Naboer                             Familie,                         - gamlehjem              
               Media:                                   JEG           søsken, foreldre,           - bibliotek                
               radio,               Venner            og               besteforeldre.               – kommunen        
               TV, tlf,                               Barnehagen                                                                                                                                                                        
               aviser,                 Gårder                            Skolen                         Kirkene                        
                CD/ spill.             dyr            Natur,        Butikk                            Fabrikker,                       
                 foto /data           maskiner.   lekeplasser,                                     Industri.                               
                   Trafikk,                              veger, vann.                                                                           
                    buss/bil                                                                          Skolen                                            
                                  Politi                Frivillige             Museet                                         
                             Brannvesen        organisasjoner        
                                                                                                                                                                       

                             
FJERNMILJØET 
 

 

 

 
 

 
Utgangspunktet for innholdsplanen er først JEG som starter i barnehagen og blir etter hvert kjent med  andre barn og voksne:  Altså JEG OG DU: 
Senere blir dette til  VI som opplever året utover SAMMEN og som avslutter til ferien, enten  barnet selv slutter eller andre slutter. 
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OVERSIKT INNHOLD  
Ulikt innhold Hva formidles? 

Gjennomløpende 
innhold: 
Gis barna hver dag, gir 
barna grunnleggende 
kunnskaper, 
holdninger og 
ferdigheter til læring og 
utvikling.  

* Grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon vi har felles – Fellesverdier 
(danning): 
 Etikk- et godt liv i et godt samfunn, livslang læring, medvirkning, medansvar, menneskeverd, respekt for liv, 
toleranse og respekt for mennesker fra andre kulturer og de med funksjonshemninger, likestilling mellom 
kjønn, nestekjærlighet, solidaritet, rettferdighet, sannhet og ærlighet, fred og forståelse, lære konfliktløsning, 
forvalteransvar for natur/kultur og ansvar for eget/ andres liv og helse. 
*Den gylne regel:» Alt hva du vil at andre skal gjøre mot deg skal du gjøre mot dem» kan videreføres. 
- gjennom hverdagsaktiviteter, i lek og sosialt samspill med bruk av  medvirkning og medansvar 

-  gjennom opplevelser, kreativitet og konfliktløsning . 
- gjennom glede, humor, normer, verdier, holdninger, varme og omsorg. 

*vennskapsutvikling i barnehagen viktig her, og MITT VALG inngår i dette.Ellers er dette i alt arbeid 
vi gjør. 

Personorientert 
innhold: 
Personalet formidler 
til barna av 
holdninger, verdier, 
interesse, oppfatning 
og kunnskaper i 
arbeidet. 

* Grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon vi har felles - Fellesverdier  og 
”den gylne regel” satt ut i praksis: Vise evne til å lære nye ting, menneskeverd, respekt og toleranse, vise 

ærlighet og sannhet,tillit og tilgivelse, vise og lære bort konfliktløsning, vise ansvar for medmennesker, helse, natur og 
kultur, være glad i personene i bhg., vise glede og humor, hjelpsomhet, lære bort og vise likestilling ,være solidariske 
og utvise omsorg/danning, og variert arbeide med de  sju fagområdene. 
-  gjennom personlig væremåte i daglige hverdagsaktiviteter, turer og utflukter, i lek ,læring, danning og omsorg. 
- aktiv deltakelse i å skape et godt arbeidsmiljø, yte god service og foreldresamarbeid. 
- fremme samarbeid, service og lagfølelsen i sektoren og kommunen forøvrig. 
- bruke evner, kunnskaper, interesser til å være gode modeller, gi gode holdninger til  barna, gi rom for medvirkning og 
medansvar hos barna. 
-medvirke til å fremme vennskap i barnehagen,barn –barn  og barn – voksne, en gang venn, alltid venn er ønskelig. 

Periodebestemt 
innhold: 
Merkedager//tids-
bestemte hendelser vi  
planlegger ut fra. 
Tema-opplegg , utvikle 
kunnskaper,holdninger 
og ferdigheter . 

Det vises til kalenderdelen for oppsett av ulike merkedager, lokalt og  nasjonalt  i barnehagen og 
andre forhold vi ønsker å markere. 
Her står også datoer for oppstart, planleggingsdager, når det er åpent ved behov og aktivitetsdatoer for begge 
avdelinger. 
Barnas og personalets bursdager er også satt på :Viktige markeringer for alle. 
Datoer for samarbeid med Dokka Barneskole er også satt opp. 
Kulturformidling er sentralt i periodebestemt innhold. 
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HVORDAN SKAL VI FORMIDLE VÅRT PEDAGOGISKE PROGRAM OG FORMIDLE KULTUR? 
Ut fra de rammene vi har i barnegruppa, personalet, økonomi og barnehagehuset/ uteplass/ nærmiljø, må arbeidet organiseres  på 
best mulig måte: 
Dagen, uka og måneden må planlegges godt ,inndeling i  ulike grupper ,arbeidsfordeling i personalet, bruk av tid til møter, 
planlegging, innkjøp, forefallent husarbeid, annet samarbeid ol, samt arbeidsmetoder vi skal bruke til/i de ulike gjøremål, og enda 
yte god service utad. 
Flere metoder nyttes , der lekemateriell, forming, sanger og litteratur knyttes til. 
Utstilling og finne igjen leker/bygg fra dagen før, skal gi spenning, motivasjon og utfordring ,til beste for barnet ut fra dets 
funksjonsnivå, ressurser/muligheter, sosial og kulturell bakgrunn.  
Dette ligger også tilgrunn for barnas rett til medbestemmelse, medvirkning og medansvar  i hverdagen, utfordringer og trygghet. 
 
Barns medvirkning kan sies slik: 
”Hvert individ har rett til å si hva de mener og bli hørt, men ikke alltid få det som man vil”(Kari Pape - førskolelærer og 
forfatter). 
 

ARBEIDSMÅTENE VÅRE: 

DAGSRYTMEN 
Kl.06.30: Barnehagen åpner, barna kommer, lek inne /ute. 
Kl.08.15-08.30: Frokost med frukt inne/ute. 
Kl.09.00: Lek inne/ute fortsetter. Barn som kommer nå, skal ha spist frokost. 
Kl.09.30: Alle barn på plass, samling/grupper: Aktiviteter/øvinger, turer .Hvilestund/søvn etter behov.Møter på huset ut fra plan. 
Kl.12.00: Måltid med frukt  inne/ute. 
Kl.12.30: Forts.ulike opplegg eller lek inne/ute. Hvilestund. Samarbeidstid på huset etter plan/morgenmøter/veiledning. 
Kl.14.15: Knekkebrødmåltid /yoghurt /resten av nisten mv og drikke  inne /ute, tilpasses ved fødselsdager eller matlaging. 
Kl.14.30: Lek/organisert aktivitet inne/ute. Henting begynner. Gradvis opprydding. 
Kl.16.45:  Barnehagen stenger. 
Hvilestunder og måltider tilpasses etter behov for de yngste. Dagsrytmen forskyves ved ulike opplegg, men er utgangspunkt for arbeidet. I år er 
det  også mange yngre barn, som skal ha  hvile, lek og aktivitet . Det vil bli fellesopplegg avdelingene inni mellom med ulike aktiviteter. 
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KJERNETID: 
Fra kl.09.30.til kl.14.30 ønsker vi gjerne at barna er tilstede pga felles opplegg/turer osv. Det er her vi kan skape fellesskap, allsidig lekemuligheter og læring. ( 
Se foran om sen ankomst, tidlig henting, evtl.  andre situasjoner, for beskjed til personalet innen kl.08.00.Dette gjør at vi kan ordne dagen til felles beste.) 
 

UKEPLAN  aktiviteter og  møter: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Delt opplegg etter samling  
Samarbeidsmøte 
Pedl.møte annenhver uke.  
Deling i grupper og tur . 
11 gruppe/tur/ordliste D/S.  
 

Delt opplegg etter samling 
Samarbeids / Lean 
morgenmøte.  
Deling i grupper/tur. 
 

Delt opplegg etter 
samling.  
Samarbeid. 
Planlegging neste uke. 
Grupper. 
Veiledning 
.12 gruppe i S tur/ordliste 

Delt opplegg etter samling 
Torsdagsboks og -mat. 
Grupper/11 opplegg/ turer/ 
samlinger begge avd 
12 gruppe i D tur,ordliste 
12 gruppe en gang i mnd  
I begge avd. 

Delt opplegg etter samling 
Fredagsboks og -mat .  
Møter/Lean/samarbeid. 
Grupper/tur. 
 

 
  

GRUPPEDELING: 

Ved stor aldersspredning er det viktig å gi lek, sosialt samvær og opplevelser på tilnærmet likt nivå. Fellesskapet prioriteres, med 
gruppedeling vil skje  på deler av dagen. Ellers kan  søskengrupper og gutte/jentegruppe lages  ved behov. 
 Avdelingen er innredet for gruppedeling små-stor. 
Gruppesamarbeid avdelingene i mellom, der 11 barna får flest turer/opplegg, noe i egen avdeling og noe felles ut fra dager/emne. 

 

BEARBEIDELSE AV BARNEHAGENS INNHOLD:  
*litteratur/ eventyr /kunst                                 til samvær, språklæring og 
stimulering og kos, ut fra alder, emne og situasjon. 
*fremme folkehelsen via fysisk fostring, friluftsliv/natur og 
sansestimulering/dans,sanglek, -aktiviteter kan flyttes ut! Gode opplevelser i 
naturen for alle, lysthus og gapahuk brukes. Voksne gi barna gode 
opplevelser og kunnskaper om naturen. Voksne og barn i bevegelse for god 
folkehelse! 
*pedagogisk matlaging-sunn mat –tors-og fredager ,lage vanlig sunn 
tradisjonsmat og spise sammen.Lage fra bunnen av  mest, plukke og finne 
selv om mulig og lære økonomi i dette.i ulike aktiviteter og turer, spille spill 
og i rutinestiuasjoner. 
*samarbeid med foreldrene –turer, ulike opplegg. 
*eldre med i temaarbeidet-ulike aktiviteter, der det passer.2010 barn og vi 
ser an flere jfr turer til Landmo.Besteforeldredager has. 
*forming -ulike former f.eks. tegning/maling, spikking og snekring: Plukke 

*egne og skuffer til lagring has og eget forkle til matlaging. 
*miljøvern-     kildesortering, gjenvinning, gjenbruk, finne 
naturmaterialer. Lære om natur, dyr, fugler, planter. Voksne gi inspirasjon. 
*musikk og drama -av ulike slag der vi later som om dvs. leker inn 
læring.Dans og sangleker. 
* voksendeltakelse i lek og lekpreget formidlingsform. -voksne nær og 
med ved behov.Utvikle vennsskap, fellesskap  og formidle verdier. 
*samtale, språk- og skriftsspråkstimulering gjennom lek -lesing, 
samvær, voksne gode språklige forbilder 
fotografering -dokumentere det vi gjør, skape samtaler/minne, skrive ned, få 
i permen til minnebok/barnas egen bok 
*bearbeiding skjer i strukturerte og ustrukturerte former. Barna har 
framsatt materiell /leker eller ber om nytt. 
*lekefrie dager has,bruke seg selv, fantasien,naturen sammen med andre 
barn og de voksne.Verdiløst materiale (esker, naturmaterialer, garn- og, 
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formingsmateriell selv og gjenbruk viktig. 
*teknikk i dagliglivet og i forbindelse med temaer. 
*trafikkopplæring og oppfølging/samarbeid med foreldrene jfr kommunal 
trafikksikkerhetsplan,se vedlegg. 
 

stoffbiter mm)brukes.Utstillinger lages. 
*la leker /leker få stå over tid 
*perm, minne fra barnehagen Tegneark, bilder og kopier i perm for året, 
og  deles ut på grillfesten.Foreldre setter permen inn i A4 perm hjemme. 

 

 

FØDSELSDAGER er viktig å markere for alle i barnehagen.  

Barnet medbringer ønsket servering selv, sukkerredusert helst .Det får sitte på fødselsdagsstol med kappe, bok med alles 
tegninger i, krone, sunget  for og veid/snurret, tent lys for med gjerne fortelling om barnets liv fra fødselen utvikling, søsken og 
foreldre og får selv servere gjestene. Barnet kan også foreslå en lek / lese en bok/se video  eller noe annet barnet har lyst til denne 
dagen.  
Her kan en utvise omsorg i praksis, medvirkning, medansvar, læring og utvikling av  sosiale ferdigheter/vennskap. 
Voksne tar også med seg noe å servere ved sine fødselsdager. 

 
   
PLANLEGGINGSSKJEMA       MÅNEDSPLAN (BEGGE AVDELINGER FELLES) 

Deles ut i barnas hylle med grove planer for ca. en mnd,som utgangspunkt for personalets arbeid. Viser 

Uke/dag  Emne  Aktivitet  Opplysninger/arbeidsfordeling /samling  Turnus/vakter/ styrers arbeid 
 
UKEPLAN:Denne utformes for hver uke,med mål og beskrivelse  for hva vi skal gjøre hver dag og hele uka. Bilder/tegninger knyttes til, da barna 
har planen ved samlingsstundtavla. For dere foreldre henges ukeplanen på «Dagen i dag» tavla. Den forventes lest ved anledning, samt oppsett av 
dagens gruppearbeid. med  evaluering  med GJORT ,LURT OG LÆRT bak på arket for interne planer samt DAGEN _I _DAG- lapp. 
Planen er etter Hamarmodellen, samles på og barnas  får  ett i sin perm pga bilder der alle skal finne seg igjen. 

.UKEPLAN         Mnd                      : Emne                     :           Gruppeinndeling:            Ansvar samling:                                        
Mål(hoved): 
 
    Mål                Innhold             Metode –viser hele dagen                                                HJ.midler                                          Evaluering. 
     (hvorfor)         (hva)                 (hvordan vi gjør dette)                      (bøker,utstyr   vi bruker)                  (vurderer resuøtatet/tips videre)                                                  Turnus                                  
Styrer 

 
 

DAGSRAPPORT ”dagen-i –dag lapp”: 

Ved ukeplanen skrives  sammen med barna og gir  et  generelt referat  fra dagens hendelser,som vi håper dere leser.  
Lappene samles på «Foreldretavla» for lesing hele uka  i ett til onsdagen, settes så i dagboka vår. Spesiell informasjon fås fra 
personalet til hver enkelt om sitt barn jfr bringing og henting.  
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AVISER /INFORMASJON   NORDSINNI POSTEN , UTSIKTSPOSTEN og FACEBOOK INTERNT BARNEHAGEN/NLK 
”Nordsinni posten” er en liten ”avis” vi utgir til 
informasjon og glede for alle i barnehagen. 
Her er barnas bidrag/foto, og informasjon som går 
til foreldrene.Avisa sendes foreldrene og evtl.de i 
Samarbeidsutvalget.   
Utgis ca.4.-10 g.pr.år, og fås i barnas hylle.  

”Utsiktsposten”  er bygdeavisa i Dæhli/Thomle, 
med  4  nr.pr.år.Egen barnehageside der, og 
avisen gis til oss/foreldre kan abonnere. 
Bildene herfra kommer i barnas perm. 
 

Facebook internt:Nyopprettet gruppe der 
informasjon gis til de som vil være på FB,samme 
informasjon gis til de uten FB i barnets hylle/ 
oppslag/sms etter behov.Bilder på FB sees an 
utgitt på annen måte til de uten FB. 
Facebook NLK:Bilder og info om vår barnehage 

 
 

SKOLEFORBEREDENDE AKTIVITETER/TURER FOR 2011  BARNA SISTE ÅRET FØR SKOLESTART/ 
INNSKOLINGSDAGER: 

I egen avdeling og fellesdager; 
Det er samlinger hver uke for barna som skal på skolen året 
etter. 
Det lekes, gås turer, spill, lesing og ulike oppgaveark ut fra 
grunnleggende før lese-og skriveferdighetstrening og 
Ordlistemetoden brukes . Egen perm lages,settes med annet til 
fellesperm til grillfestutdeling. 
Mitt valg for sosialisering brukes for danning av grunnleggende 
verdier.Opplegget for siste året er ut fra ønsket om fellesskap -
og vennskap, selvhjelpsferdigheter og få en god motorikk. 
(Se vedlegg bakerst om oppsett av turer samt skolesamarbeid.) 
Pedagogiske ledere har hovedansvar for sin gruppe og felles 
dager.Styrer og andre deltar ut fra aktiviter/tur/opplegg. 
Planer for fellesdager uten tur,lages av ped.lederne. 
Viser også til kvalitetsark for vårt opplegg for siste året i 
barnehagen, med avdelingsvise dager og fellesdagene.  
SE KALENDERDELEN 

Samarbeid med Dokka Barneskole: 
Overgang barnehage og skole er fornyet med  viktige  moment 
for en god overgang og oppstart for førskolebarna. 
 
Datofesting for samarbeid ,innskriving  i februar og 
innskolingsopplegget våren 17  er med ? i årsplanen:Endelig 
datoer kommer jfr DBS. 
Det blir samling tre ganger,med skolebusstransport. Her deltar 
klasselærer og barnehagelærere  i  ”bli kjent”opplegget.  
 
Beskjed fås fra også skolen og barnehagen før de ulike dagene.  
Buss- og trafikktrening er viktige punkt her, samt kjenne til 
skolens lokaliteter, SFO,faddere  og lærere. 
Det medbringes sekk, mat, drikke og evtl. innesko/pennal.  
Barnehagen ordner liste for barn i barnehage/skole morgen og 
aften disse dagene.. 
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ARBEID MED BARN MED SPESIELLE BEHOV: 

Noen barn  har  ulike vansker i språklig-, sosial- eller motorisk utvikling.Barnehagen gir  ulik trening i daglig opplegg gis  inkl.lek der 
voksne deltar på barnas premisser, allsidig bruk av kroppen, sansestimulering  og turer.Andre problemer som oppstår hos barn,vil 
tas opp og forsøkes hjulpet av oss i samarbeid med foreldre og evtl.andre samarbeidspartnere.Pedagogisk Psykologisk Tjeneste 
er her sentral, også til veiledning av personalet ved behov. Helsesøster er også god støttespiller. 
FOLKEHELSEloven og barnehagelov//fagskrift om barn med spesielle behov  er viktige dokument i arbeid der ekstra hjelp og 
støtte trengs .  
Fagteam møter tar opp ulike vansker jfr oppsett for fagteamets rolle, se info skriv delt ut eller på hjemmeside for N.L.kommune. 

 
 

PROGRESJON I ARBEIDET -LANGTIDSPLANLEGGING: 

Rammeplanen pålegger langtidsplanlegging for å sikre progresjon i arbeidet. Dette gjelder alt innhold, men spesielt det periodiske 
gjennomgående årsinnholdet..Her foreslår vi  fagområdene for tre år: 

2017/2018 Nærmiljø og samfunn 2018/2019 Natur, Miljø og teknikk 2019/2020 Fra ny Rammeplan 
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5.SAMARBEIDSPARTNERE 

 
 
 
 
 
”For at barn og foreldre skal få et mest helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling kreves det at barnehagen samarbeider med andre 
tjenester og institusjoner i kommunen . 
 
Tverrfaglighet og helhetlig tenkning bør derfor stå sentralt. 
Både foreldre og barnehage kan ha behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser. 
Ved samarbeid må bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk overholdes”. 
 
Dette er fra Rammeplanens kapittel 3 om Samarbeid. 

*Samarbeid mellom 

resultatenhetene og kommunal 

ledelse med   møter hver tredje uke. 

*Lederopplæring/nettverk ledere. 

(kommunikasjon for ledere) 

*OU -prosjektet ut fra endringer fra 

jan 2017 

*Samarbeid mellom barnehagene i 

kommunen. 

*Ledermøte barnehage hver 3.uke. 

*Nettverk for styrere-

interkommunalt/ SØVN 

*Samarbeid med Fylkesmannen 

*Språknettverk 

*Spesialpedagogsamarbeid 

 

*Eiendomsavd./vaktmester viktig for 

god drift, vedlikehold med mer. 

*Renholder og vikarer viktig for 

daglig drift/ husvask 

*Gjøvikregionen Miljørettet 

Helsevern i bhg/skole. 

ANDRE VIKTIGE PARTNERE: 

*Nærmiljø,lag og foreninger 

 

*Fagteam:Helsesøster , PPT, Psykisk 

helse og BV i tverrfaglig samarbeid. 

*Barnehageteam på ledernivå. 

*PPT med besøk i hverdagen 

*Barnevernet samtaler/ulik info. 

*Dokka barneskole med overgang  

for de eldste barna(11). 

*Biblioteket 
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6.VURDERING / OBSERVASJON 
 
Vårt arbeid må vurderes  underveis og etter utførelse. Rammeplanen setter krav om  planmessig vurdering av barnehagens 
virksomhet, som bygger på informasjon, undersøkelser  og dokumentasjon. 
Målbaserte styringsark  brukes nå for vår resultatenhet, lik de øvrige i kommunen og innspill, kommentarer fra Bruker-og 
medarbeiderundersøkelser. ”Vurdering må bygge på dokumentasjon og ses i forhold til årsplanens mål for barnegruppen og for 
barnehagen som helhet,og  for enkeltbarn”jfr. Rammeplan kap.om ”Vurdering”.   Vi viser til periodebestemt innhold med vurdering: 
 

Hvem vurderer? Hva vurderes? 
 

Vurderingsmaterialebruk Resultat av vurdering Viktige punkt for virksomheten 
Gjort-   Lurt -   Lært 

I bhg: 

* foreldresamtaler/og 
FB 
* personalmøter 
*foto/permen 
*ukeplanvurd. 
*observasjoner av 
barn(sirkler,TRAS, 
andre) 
*barnas utsang/ 
produkter 
*samtaler personalet 
*foreldremøter 
 
*samtaler i SU 
 
*undersøkelser  

-behov/bruker 
-kvalitet 
-ferie  med mer 
*kommunen 
*god internkontroll og 

beredskap i enhetene 
*kompetanse og drift  

Med foreldre: 

*enkelt barn,utvikling/trivsel 
*barnegruppa 
*samarbeid rundt 
barnet,bringe og 
hente,støttespiller 
*service i bhg. 
*emnearbeid /formidling 
 /tradisjoner/kultur 
*brukerundersøkelser 
Med  SU: 

*som over og  årsplan. 
Med personalet: 

*eget arbeid ,se 
foreldrepunkt 
*samarbeid 
*egenutvikling 
*medarbeiderundersøkelser 
Barnehagen 

*org. utviklingstilbud 
/service/internkontroll og 
beredskap 
* styrere ,eier/politikere 

Foreldre/personalet: 
*på foreldremøter-felles  

*foreldresamtaler-om enkeltbarn    
  /gruppa 
*arbeid rundt barn med sper.behov. 
*uformelle samtaler/ 
   tilbakemelding FB 
foreldre/personalet 
*møter i SU 
 
I personalet: 

*samtaler personalet og 
personalmøter 
*planleggingsdager 
*medarbeidersamtaler 
 
Fra barna: 

*utstillinger av barnas arbeid 
*fotomontasjer med  
barnas utsang til 
*lek og aktivitet 
 
Kommunen 

*medarbeiderundersøkelser 
*Ståstedsanalyse/barnehagefakta 

For barn og f oreldre: 

Gjennom visjon om 
”Jeg og du sammen”,gi barna   
 trivsel og utvikling som 
enkeltbarn og som gruppe.: 
 
Glade, trygge og fornøyde 
barnehagebarn og  
foreldre. 
 
For personalet: 

Barnehagen skal være en god 
arbeidsplass, gi muligheter for 
trivsel og egenutvikling. 
 
For eier: 

Et godt sted for alle brukere og 
ansatte. 
God drift,  rett tilbud og jfr 
økonomi 
 

Rammene for barnehagen –og fra   styringskort  
*barnegruppa 
*foreldre 
*personalet antall, sykefravær og overtid 
*visjon og mål 
*åpningstid 
*arbeidsfordeling 
*ansvarsfordeling 
*økonomi/budsjett 
*kompetansplaner/ strategiplan/styringskort 
*samarbeid/hjelp innad i bhg og 
frasamarbeidspartnere 
*HMS /ROS arbeid  
*IA arbeid 
*Lov om Folkehelse 
*Lov om bhg 
*Rammeplan ny i 2017 
*St.meld 27/41 og andre dokumenter vdr drift , 
mest språk og mobbing 
 
*Kommunale vedtak/planer inkl.Kommuneplan 
barnehageområdet, OU prosjektet. 
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7.VIRKSOMHETSPLAN /ÅRSPLAN    

               
Nordre land kommune utvikler organisasjonen. Resultatenheter har.»ansvar og myndighet» for rasjonell drift og innsparingsmuligheter. Endringer vil skje i 
2017 jfr OU-prosjektet, der enheter samles og barnehagedriften  vil bli samlet i en enhet ”Barnehage” med en tjenesteleder for alle barnehagene. Styrere vil 
lede enheten og oppgaver /ansvar mer klart fra januar 2017. Resultatenheter vil heretter hete driftsenheter. 

 
Historikk:  
Dæhli barnehage var egen enhet, med egen styrer, og delt med etableringen av Skogvang avdelingen i 2003. 
Styrer er ansatt i 50 % på hver barnehageavdeling ,og det er ped.ledere i 100 % på hver barnehage. Barnehagelærer 2  i 100 % på begge avdelinger 
videreføres litt ut fra antall barn og sykefravær.  
Det skal være voksentetthet på minimum 6,0 plasser pr.voksen. 
Styrer har mindre tid på den enkelte barnehage, mange fellesoppgaver og total ansvar for begge virksomhetene. Pedagogisk leder og de øvrige ansatte må ta 
ansvar for god videre drift.  
Styrer er pedagogisk, personal og administrativ leder, men arbeider gjennom personalet for å oppnå målene for barnehagen.  
Samarbeid avdelingene i mellom er en forutsetning, på møter og med opplegg/aktiviteter/ferieperioder  for barna. Lean-arbeidet viktig for struktur og gode 
prosesser/oversikt. 
Viktig å driver godt i forholdet til vedtatt budsjett og evtl. innsparinger, og arbeide ut fra  de øvrige rammene for barnehagen.(Se  vurderingspunkt  i 
virksomheten.) 
Kommuneplaner omfatter også barnehagene og BARNEHAGEGARANTIEN om full behovsdekning med noen justeringer av vedtektene  for barnehagene,se 
vedlegg fra juni 2016, er viktige for driften utover, samt drift ut fra økonomiske rammer. 
Kommunalsjef  Bente Øverby er kommunens barnehageansvarlige til 01.01.2017, mens Camilla Gjerdalen er barnehagekoordinator til samme tid. 
Organisering deretter vedtas endelig desember 2016, jfr sammenslåing av enheter og ledelse/samarbeid deretter. 

Virksomhetsplan/årsplan 
Vår årsplan  dekker mye av det andre avdelinger kaller virksomhetsplaner. Disse planene omfatter gjerne mer enn det vi har i vår årsplan, budsjett, tidsfrister 
og ansvar satt opp over månedene. 
Dette settes  ikke inn i vår årsplan. Vår plan gir et bilde av virksomheten med hovedaktørene barn og foreldre med vårt  personalet  og  ulike 
arbeidsoppgavene vi har for å få dette til. 
Hos oss vil dette ligge i arbeids- og ansvarsfordelingen vi har på huset, skriftlig satt opp for vaktene om dagen og  for personalgruppene. Bemanningsplan 
også viktig her. 

Budsjett for 2016 kr.5 161 000: 
Budsjettet vil brukes til daglig drift , og oppjustering /vedlikehold inne og ute. Vi arbeider  og tenker godt økonomisk, noe vi vil fortsette med, og gjør felles innkjøp/ressursutnyttelse av  pga 
avdelingene. Barnegruppene har gått noe ned, personalet er noe fordelt og det sees an jfr større søkning til vår barnehage/samarbeid med Dokka barnehage. Nordsinni barnehage betaler også for 
nå  fra N.L kommune som går i Etnedal jfr avtale . 
Opplæring og skolering må til, og annen videreutvikling krever god økonomisk styring. Hele personalet må  delta, skal vi komme godt ut av det mht. budsjett. 
Eiendomsavdelingen er samarbeidspartner som avgjør  våre rammer, tilgang på vaktmesterhjelp og midler til vedlikehold/ utbedringer på lekeplassen. Barnehagen skal være en sikker og 
innbydende plass å være, og da må vedlikehold mv gjøres i rimelig tid. Branntrapp er ordnet i Skogvang og boring etter vann sommer 16,håpes ordnet.  
En del vedlikeholdsarbeid er utført i sommer på begge avdelinger fra sommerpersonalet! 
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TJENESTEBESKRIVELSE, se kommunens hjemmeside,og  kan settes opp slik: 
Grunnpilarer i barnehagen fra 

Rammeplanen 
- Lek 

- Læring 
- Omsorg 

- Danning (oppdragelse  
 

Fagområder 
* kunst, kultur og kreativitet 

* natur, miljø og teknikk 
* etikk, religion og filosofi 

* kommunikasjon, språk og tekst 
* kropp, bevegelse og helse  

 * nærmiljø og samfunn       

*antall, rom og form) 

Krever fra personalet som rollemodeller:           Utøve og lære bort: 
Varme og omsorg                                                              Verdier, kunnskap ,normer,og holdninger             
Hverdagsaktiviteter                                                             Opplevelser 
Skikk og bruk                                                                       Likestilling                           
Medvirkning,  gjennom aktiv deltakelse  og medansvar.    Humor  og glede             
Konfliktløsninger                                                                  Raushet   
Kreativitet                                                      

 
 
* Personalet har pedagogisk kompetanse, som sikrer  kvaliteten på barnehagetilbudet, 
jfr. lov om barnehage. 
*Det blir gitt tilbud om to foreldresamtaler i året,evt. flere ved ønske/ behov. 
*Ta kontakt med styrer om det er noe. 
 

MÅL: 
Glade,trygge og fornøyde barnehagebarn. 
(og foreldre).                                     

Barnehagene har brukertilpasset åpningstid  10 timer pr. dag.  
12 måneders åpningstid.                                           
Barna er forsikret i barnehagens åpningstid, til og fra barnehagen og ved evt. arrangementer. 
Lov om barnehage og Rammeplan er førende.samt vedtekter for drift. 
 

 

Veien videre  Men året 2016/ 2017  må prøves tilpasset den hverdagen vi lever i. 
De voksne må samarbeide, gi av seg selv og skape GODE RELASJONER OG NÆRHET.  
Innhold og arbeidsmetoder går  inn i hverandre. De sju fagområdene er representert i løpet av året, og vi bruker alle fag stort sett 
hver dag. 
Kanskje prøves bare  en del ut fra det vi får til i vår  hverdag? Ble tiden brukt fornuftig for alle parter? 
Året vil  vise hva vi har får til,  de resultater vi fikk. Forhåpentligvis får vi til  god skriftlig vurdering  på valgte metoder og 
gjennomføring. Slik kan  vi se hvorfor planer ikke ble fulgt, hva var bra og ha grunnlag for neste års planer. Til beste for neste års 
barnegruppe med  det overordnede mål: 
Barnas og barnegruppens  trivsel og utvikling, i et miljø preget av samarbeidet med åpne, ansvarlige og offensive medarbeidere og 
utvikling av god folkehelse for små og store hver dag med:  ”JEG OG DU – SAMMEN, det gode møtet.” 
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AUGUST 2016 
 

Mnd/ 
Emne 

Pedagogisk
e del-mål 

Innhold Metoder- personalets 
arbeidsmetoder 

 Handlings- 
         mål 

                  Vurdering Fag Samarb 
                         

Vi 
avslutter 
året til 
12.08.16 
og så : 
 
 
 
 
Jeg blir  
trygg  
 
og vi 
starter 
med  
 
Mitt valg 
 Samt 
dans og 
drama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*se for juli 
Vi ønsker at 
barna skal; 
* utvikle sosiale 
ferdigheter  
* bli kjent med 
hver-andre og 
bhgs rutiner 
/regler 
* utvikle 
fellesskaps-
følelse, 
medansvar, 
medvirkning  og 
omsorg for 
hverandre og 
bhg. 
*oppleve at de 
er ventet i bhg, 
og at personalet 
er glade for å se 
dem. 
*få lære å være i 
gruppe 
*bli kjent med 
bhgs nærmiljø/ 
natur og 
mennesker 
*utvikle gode 
holdninger til 
natur/miljø. 
*utvikle 
kroppens 
ferdigheter 
allsidig ute som 
inne  

*Barna skal; 
*Bli kjent med: 
-barn/familie 
-ansatte 
-regler 
-medvirkning 
-medansvar 
-rutiner 
-oppdragelse 
-Mitt valg 
- 
sunn mat 
-nærmiljø 
-natur 
-arbeidsområder 
*ute mye 
*kildesortering 
*ordne 
leker /utstyr 
*hagen vår 
 
*bruke kroppen 
allsidig inne / ute 
*forming,lek og 
aktivitet 
*ha med dager. 
*lek ute /inne. 
*lage ting 
-store hjelper 
små 
 
HA DET 
MORO I LAG 
små og store i et 
aktivt utviklende 
miljø. 

*lek og samvær barn/ voksne,medvirkning og 
medansvar 
*samtaler alene/gruppe 
*dikte/skrive,tekstskaping, innlegg FB 
*måltider/husmor/far,dekke bord lys/duk i 
kirkeåretsfarger 
*hjelpe med  daglig rydding/ordning,lage mat 
*samling,lese,synge,leke, samtale,møte 
dyredokkene våre ,vær mv., gjerne sammen først, 
så delt til gruppearbeid 
*ankomst/henting positivt møte for alle 
*brannøvelse,bli trygge 
*den gyldne regel utøves 
   -hjertestolen? 
   -løse konflikter/samtale 
   -dele leker,be om å låne av hverandre 
   -gå inne/løpe ute -inne/utestemme 
 -rydde etter seg -bordskikk/renslighet 
*førskoleopplegg 2011, turer,fellesdager og Ordliste 
*opplegg 2012 inkl.Ordliste,bruk IPAD 
*Lage sunn mat 
*HMS  for barn 
*bumerker læres 
*fødselsdagstoget ordnes 
*feire bursdager/rituale/mat,pynte /servere 
*nye barn lager bakeforklær  
*hvile/sovestund/barnetimen? Kosedyr med. 
*lære  miljøvern og ta vare på jorda vår (LA 21) 
*bruke uteplassen aktivt, allsidige utfordringer 
*turer i nærmiljø,fore fugler og hagen ordnes 
*dager uten leker, lage noe selv/ egne leker 
*forming i ulikt matriell/ teknikker/ utstyr 
*ha-med-seg-dager  
*utkledningsklær brukes 
*voksne med barna på deres premisser,støtte i 
lek,kontakter lek og måltider. 
*kontakt med eldre og skolebarn i lek / samvær 
*innskolingsdager vår 2017. 11  barna. 

*gave til nyfødte søsken. 

*fotografering, fellesbilde alle barna i barnehagen. 

 
Hver dag sin 
dagen i dag lapp 
med 
oppsummering 
av dagens 
innhold 

 
 
«Oppstartingsfest»  
når alle  har begynt 
 
 
 
Alle en gåtur, lang 
eller kort,  i 
nærmiljøet til 
snøen kommer 
 
 
 
 
 
Turer i nærmiljø, 
gapahuk, 
bibliotekbesøk 
  
11 gruppe 
12 gruppe  
 
Utvikle språk og 
begrep via 
Ordlistemetoden 

  I perioden: 
  *samtale barn, medvirke i 
hverdagen sammen med 
    foreldre og  personalet                                                    
 
  *samtale i personalet 
                      møter /  daglig. 
   *se/ observere barna i                                                                        
aktivitet med andre barn og 
voksne 
    -lek,trivsel,venner og  
utvikling. 
      (sirkelobservasjon mv.)  
-fotografering i hverdagen 
-barnas perm 
                
  *samtale og daglig 
    kontakt med  foreldre.  
 
 
 
  Etter perioden 
                       oppsummering. 
                       I personalet 
                       og samtaler med 
                      foreldre. 

Alle fag 
er 
tilstede i 
dette. 

*Foreldre 
*Dæhli/ 
Vel 
*Rema 
1000 
*Bibliotek 

*PPT 

*Andre 
bhg 
-
samarbeid 
begge bhg 
i 
oppstarten  
 
*Helse-
stasjon 
 
*Eiend.av
d 
-Vaktmest. 
*Nærmiljø 
*Fagteam 
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AUGUST 2016 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 

31                   1                     2 3 
 
 

4 
 

5 6 7 

32 8 
Eli E (D) 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
Siste dag i bhg - 

året! 

13 
 

14 
  

33 15 
Planleggings-

dag 

           16 
Planleggingsdag 

17 
Mitt valg Tema1:Anne 

og Teddy begynner i 
barnehagen  

18 
11 i egen 
avdeling 

19 
HKH Mette Marit 

 

20 
 

21 
 

34 22 
Mitt valg :Vi lærer 
navn 

23 
 

Admmøte (AT) 
Kurs Fylkesmannen (AT) 

24 
Kurs Fylkesmannen 

Fugledansen 

25 
11 tur Damtjern 

 

26 
 

27 
 

 

28 
 

35 29 
Mitt valg:Vi er 

høflige 
Foreldremøte 11 

barn  D+S  S kl.19 

30 
 
 

31 
Mari Mara 

Marusckaka 
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SEPTEMBER 2016 

 
Mnd/ 
emne 

Ped.del-mål Innhold 
 

Metoder- personalets arbeidsmetoder   Handlings-
mål 

 Vurdering Fag Samarb 
                         

Vi er 
sammen 
 
Omsorg, 
lek, 
læring 
og 
danning  
i hver- 
dagen 
der vi 
også 
bruker 
årets 
fag: 
 
 
Kommu-
nikasjon
,språkog 
tekst 
(KST 
brukes 
videre) 
 
og  
Mitt valg 

 Vi vil barna skal: * .  
*Se for august 
*Få tidlig og god 
språkstimulering 
som viktig del av 
innholdet i bhg 
*Kommunisere i et 
vekselspill mellom å 
motta og tolke et 
budskap,og selv 
være sender av et 
budskap 
*Utvikle nonverbalt 
og verbal 
kommunikasjon, 
som viktig for 
utvikling av et godt 
muntlig språk 
*Få varierte og rike 
erfaringer,som er 
avgjørende for å 
forstå begreper 
*Få samtale om 
opplevelser,tanker 
og følelser,som 
nødvendig for 
utvikling av et rikt 
språk 
*møte tekst som 
omfatter både 
skriftlige og muntlige 
fortellinger,poesi,dikt
,rim,regler og 
sanger 
*møte viktige sider 
ved kulturoverføring-
en som er knyttet til 
kommunikasjon, 
språk og tekst 

*Arbeidet med KST  
bidrar til at barn:  
*lytte, observere 
og gi respons  i 
gjensidig sam-
handling med 
barn og voksne 
*viderutvikler 
begrepsforståelse 
og bruker variert 
ordforråd 
*Bruker språket til 
å uttrykke følelser, 
ønsker og erfar-
inger.løse kon-
flikter og skape 
positive relasjoner 
i lek / samvær 
*få godt forhold til 
tekst/bilde som 
kilde til estetiske 
opplevelser/ kunn-
skap/samtaler og 
inspirasjon til ny-
skaping/fabulering 
*lytter til lyder 
/rytme i språket 
og fortrolige med 
symboler som tall-
siffer og bokstaver 
*bli kjent med 
bøker,sanger. 
bilder,media mm. 
 
 
*se ellers  for august 
Rammeplan s.40   

*Ut fra Kommunikasjon, språk og tekst skal personalet: 
*Være bevisst  forbildefunksjon for lytting,gi respons og 
bruker kroppsspråk,talespråk og tekst 
*fremme tillit mellom barn,voksne og barn så barn føler 
glede ved å kommunisere,trygghet til å benytte ulike 
språk-og tekstformer i hverdagen 
*tilrettelegger for meningsfylte opplevelser,skape tid/ 
rom for nonverbalt og verbalt språk i hverdags-
aktiviteter,lek og tilrettelagte situasjoner 
*skape et språkstimulerende miljø for alle barn, opp-
muntre til lytting,samtale ,leke med lyd, rim,rytme og 
fabulere med språk/sang 
*vise forståelse for barns morsmål og oppmuntre barn 
med flerspråklig bakgrunn til aktive  språklige, erfar-
inger for bygging avbegrepsforståelse /norsk ordforråd 
*støtte barn med kommunikasjonsvansker,lite språklige 
aktive og sen språkutvikling 
*barna møte symboler / bokstaver/siffer i dags aktivi-
teter, støtte initiativ telle/sortere/ lese/ ekeskrive eller 
diktere tekst 
*lage miljø for daglig spenning/glede ved høytlesing , 
fortelling,sang og samtale,være bevisst etisk, estetiske 
og kulturelle verdier som formidles 
*ordne hverdagen /veksling mellom ro, aktivitet og 
måltider  for tilegning av gode vaner, holdninger og 
kunnskaper mht kost, hygiene, aktivitet og hvile 
*planlegge godt, fleksibel tilrettelegging og utnytte 
fysisk miljø, bruke nærmiljøet / supplere bhgs arealer 
hele året 
*ivareta barnas helse og sikkerhet, voksne/barn kan 
førstehjelp  
*lære de miljøbevissthet,gjenbruk økonomi, naturvern 
* gi barna innsikt i matvareproduksjonen/lage mat 
*finne mat i naturen, lære å foredle og spise denne 
*ha-med-seg-dager  og temadager 
*11 gruppe og turer  jfr opplegg 
*12 gruppe med Ordliste og fellesdager avdelinger en 
gang i mnd 
*se for august 

Etikk og 
veiledning i 
hverdagen og 
tradisjoner ved 
høytider/ 
merkedager 
 
Fellesturer/ 
opplegg 11 
gruppe  og 12 
barn 
 
Alle får ark i 
permen sin, og 
barnas egen 
perm ordnes 
 
Allsidig bruk av 
fantasi og 
kreativitet inne og 
ute  
Tur  i og rundt 
barnehagen, 
gapahuk, berg/ 
fjell, nærmiljøet, 
og til den andre 
avdelingen 
 
God tilgang av  
fantasi materialer 
 
Innhøsting  
 
Lære førstehjelp 
og brannvern, 
Trafikkregler og  
lage sunn mat 

 

  I perioden 
 *samtale barn,  
 foreldre og                                                                    
  personalet. 
 
*samtale i 
personalet 
møter / daglig. 
                     
*se barna i  variert 
aktivitet inne og 
ute, 
 lek, trivsel,venner, 
  utvikling. 
 
*samtale og daglig 
 kontakt med 
foreldre. 
 
Etter perioden: 
 Opp-summering. 
 I personalet 
 og samtaler med 
 foreldre. 

MEST 
Etikk, 
religion og 
filosofi  
 
Men også 
mye 
innom  
 
Kropp, 
bevegelse 
og helse 
 
 
Kommun-
ikasjon , 
språk og 
tekst 
 
 
Antall, 
rom og 
form 
 
 
 
 
 
Natur, 
miljø og 
teknikk 

*Foreldre 
*Dæhli/ 
Vel 
*Rema 
1000 
*Bibliotek 

*PPT 

*Andre 
bhg 
-
samarbeid 
begge bhg 
i 
oppstarten  
 
*Helse-
stasjon 
 
*Eiend.av
d 
-Vaktmest. 
*Nærmiljø  
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SEPTEMBER 2016 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
 

35    1 
11 gruppe 

Vealøysatur 

2 3 4 

36 5 
Mitt valg:Tema 2:Vi 
hører på hverandre 

6 
 
 
 

            7 
Hermegåsa 

8 
11 Sykkeldag D 

12 dag i S 
 

9 
 

10 
 

           11 
 

37 12 
Mitt valg:Vi deler 
med hverandre 

 

13 14 
Mari Mara  

Maruscaka 

15 
Fellesdag D/S 
hest+ 11 dag i 

D 

          16 
 

17 
 

18 
 

38 19  
Mitt valg:Vi er en 

gruppe 

 
 

           20 
 
 

21 
Brannvern uke 

22 
11 gå fra D til S 

          23 
 

24 
Brannstasjonen 

skal være 
åpen?  

25 
 

39                 26   
Mitt valg:Hva gjør 
vi når vi blir sinte? 

Kurs pedagoger  

27 
 

28 
Tante Sofies vise 

29 
11 dag S 

30  
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OKTOBER 2016 
 
Mnd/ 
emne 

Pedagogiske 
del-mål 

Innhold 
 

Metoder- personalets arbeidsmetoder   Handlingsmål Vurdering          
 

Fag Samarb 
                         

Vi er 
sammen 
 
Omsorg, 
lek, 
læring 
og 
danning  
i hver- 
dagen 
der vi 
også 
bruker 
årets 
fag: 
 
 
Kommu-
nikasjon
,språkog 
tekst 
(KST 
brukes 
videre) 
 
og  
Mitt valg 

 Vi vil barna skal: 
*Se for august 
*Få tidlig og god 
språkstimulering 
som viktig del av 
innholdet i bhg 
*Kommunisere i et 
vekselspill mellom 
å motta og tolke 
et budskap,og 
selv være sender 
av et budskap 
*Utvikle non-
verbalt og verbal 
kommunikasjon, 
som viktig  for 
utvikling av et 
godt muntlig språk 
*Få varierte og 
rike erfaringer, 
som er avgjør-
ende  for å forstå 
begreper 
*Få samtale om 
opplevelser,tanker 
og følelser,som 
nødvendig for ut-
vikling av et rikt 
språk 
*møte tekst som 
omfatter både 
skriftlige og munt-
lige fortellinger 
,poesi,dikt,rim,regl
er og sanger 
*møte viktige 
sider ved kultur-
overføring-en som 
er knyttet til KST 

*Arbeidet med KST  
bidrar til at barn:  
*lytte, observere 
og gi respons  i 
gjensidig sam-
handling med 
barn og voksne 
*viderutvikler 
begrepsforståelse 
og bruker variert 
ordforråd 
*Bruker språket til 
å uttrykke følelser, 
ønsker og erfar-
inger.løse kon-
flikter og skape 
positive relasjoner 
i lek / samvær 
*få godt forhold til 
tekst/bilde som 
kilde til estetiske 
opplevelser/ kunn-
skap/samtaler og 
inspirasjon til ny-
skaping/fabulering 
*lytter til lyder 
/rytme i språket og 
fortrolige med 
symboler som tall-
siffer og bokstaver 
*bli kjent med 
bøker,sanger. 
bilder,media mm. 
 
 
*se ellers  for august 
Rammeplan s.40   

*Ut fra Kommunikasjon, språk og tekst skal personalet: 
*Være bevisst  forbildefunksjon for lytting,gi respons og 
bruker kroppsspråk,talespråk og tekst 
*fremme tillit mellom barn,voksne og barn så barn føler 
glede ved å kommunisere,trygghet til å benytte ulike 
språk-og tekstformer i hverdagen 
*tilrettelegger for meningsfylte opplevelser,skape tid/ rom 
for nonverbalt og verbalt språk i hverdags-aktiviteter,lek 
og tilrettelagte situasjoner 
*skape et språkstimulerende miljø for alle barn, opp-
muntre til lytting,samtale ,leke med lyd, rim,rytme og 
fabulere med språk/sang 
*vise forståelse for barns morsmål og oppmuntre barn 
med flerspråklig bakgrunn til aktive  språklige, erfar-inger 
for bygging avbegrepsforståelse /norsk ordforråd 
*støtte barn med kommunikasjonsvansker,lite språklige 
aktive og sen språkutvikling 
*barna møte symboler / bokstaver/siffer i dags aktivi-teter, 
støtte initiativ telle/sortere/ lese/ ekeskrive eller diktere 
tekst 
*lage miljø for daglig spenning/glede ved høytlesing , 
fortelling,sang og samtale,være bevisst etisk, estetiske og 
kulturelle verdier som formidles 
*ordne hverdagen /veksling mellom ro, aktivitet og 
måltider  for tilegning av gode vaner, holdninger og 
kunnskaper mht kost, hygiene, aktivitet og hvile 
*planlegge godt, fleksibel tilrettelegging og utnytte fysisk 
miljø, bruke nærmiljøet / supplere bhgs arealer hele året 
*ivareta barnas helse og sikkerhet, voksne/barn kan 
førstehjelp  
*lære de miljøbevissthet,gjenbruk økonomi, naturvern 
* gi barna innsikt i matvareproduksjonen/lage mat 
*finne mat i naturen, lære å foredle og spise denne 
*ha-med-seg-dager  og temadager 
*11 gruppe og turer  jfr opplegg 
*12 gruppe med Ordliste og fellesdager avdelinger en 
gang i mnd 
*se for august 

Etikk og veiledning i 
hverdagen og 
tradisjoner ved 
høytider/ 
merkedager 
 
Fellesturer/ 
opplegg 11 gruppe  
og 12 barn 
 
Alle får ark i permen 
sin, og barnas egen 
perm ordnes 
 
Allsidig bruk av 
fantasi og kreativitet 
inne og ute  
Tur  i og rundt 
barnehagen, 
gapahuk, berg/ fjell, 
nærmiljøet, og til den 
andre avdelingen 
 
God tilgang av  
fantasi materialer 
 
Innhøsting  
 
Lære førstehjelp og 
brannvern, 
Trafikkregler og  lage 
sunn mat 

 

  I perioden 
 *samtale barn,  
 foreldre og                                                                    
  personalet. 
 
*samtale i 
personalet 
møter / daglig. 
                     
*se barna i  
variert aktivitet 
inne og ute, 
 lek, 
trivsel,venner, 
  utvikling. 
 
*samtale og 
daglig 
 kontakt med 
foreldre. 
 
Etter perioden: 
 Opp-
summering. 
 I personalet 
 og samtaler 
med 
 foreldre. 

MEST 
Etikk, 
religion 
og 
filosofi  
 
Men 
også 
mye 
innom  
 
Kropp, 
bevegels
e og 
helse 
 
 
Kommun
-ikasjon , 
språk og 
tekst 
 
 
Antall, 
rom og 
form 
 
 
 
 
 
Natur, 
miljø og 
teknikk 

*Foreldre 
*Dæhli/ 
Vel 
*Rema 
1000 
*Bibliotek 

*PPT 

*Andre 
bhg 
-
samarbeid 
begge bhg 
i 
oppstarten  
 
*Helse-
stasjon 
 
*Eiend. 
avd 
-Vaktmest. 
*Nærmiljø  
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OKTOBER 2016 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 

39   
 

  
 

 

 
 

1 
 

2 
 

40 3 
Skolens høstferie 

Hva vil barna 
snakke om?  

4 
 

                    5 
Barnas valg 

sang/dans 

6 
11 i egen 
avdeling 

7 8 9 

41 10 
Mitt valg:Tema 5:Vi 

gjør hverandre 
glade 

 

              11 
 

12 
Ta den ring 

13 
11 dag  S 
12 dag i D 

 

14 
 

15 
 

16 
 

42           17 
Mitt valg:Vi gir 
hverandre ros 

18 

 

19 
Tarkus og refleks 

20 
11 dag D 
Nasjonal 

refleksdag 
 

21 
 

22 
 

23 
 

43          24 
Mitt valg:Tema 3:Vi 

tenker og velger 
FN dagen  

25 
 

26 
 
Tarkus og husk  
bilbelte 

27 
11 i egen avd 

 
Pedledersamling Line 

Melvold 

28 29 
 

30 
Sommertid slutt 

Bots-og bønnedag 
 
 

44 31 
Mitt valg:Vi tar 

gode beslutninger 
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NOVEMBER 2016 
 

Mnd/ 
emne 

Pedagogiske 
del-mål 

Innhold Metoder- personalets 
arbeidsmetoder 

 Handlings- 
         mål 

                  Vurdering Fag  
Samarb. 
                         

 
Vi  er 
sammen: 
Mitt valg, 
og KST i 
hver-
dagen: 
 
Vi går mot  
jul: 
Ventetid og  
ankomsttid 

i advent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julehøytid 
 
 

Vi ønsker at 
barna skal: 
*se  for 
september 
 
 
*via adventstida 
få kjennskap til 
julebudskapet 
*få positive 
følelser til 
høytiden 
*få kjennskap til 
og lære å ta 
vare på 
tradisjoner i forb. 
med jul og 
julefeing fra før 
*kjenne til og ut-
vikle ferdigheter 
i matlaging 
*lære å vise 
omsorg 
*utvikle praktiske 
formings-
ferdigheter 
*kjenne til 
sagnet om og 
tradisjoner  
med Lucia 
*kjenne til 
julenissen i 
tradisjonen og 
oppleve undring, 
spenning og 
stemning rundt 

dette. 

*se for 
september 
 
 
 
 
Advent: 
- lilla lys 
-nedtelling 
-ankomst 
-kirkeåret starter 
 
Juleevangeliet 
 
Julestria: 
- bake 
- slakte 
- brygge 
- vaske 
 
Juleverksted 
- gaver ala’ før  
- julepynt hva 
før? 
 
Lucia 
 
Ulik litteratur 
 
Nissen 
 
Juletre/kønnband 
 
Julegudstjeneste 
 
HA DET 
MORO I LAG i  
advent og julestri. 

*se for september 
*la den kristne kulturarven komme til uttrykk 
blant annet gjennom høytidsmarkering  
*markere andre religiøse, livssynsmessige og 
kulturelle tradisjoner som er representert i 
barnehagen  
 
*bruke adventslys, kalender og stjerne 
  farger etter kirkeåret. 
*adventsstund man/tirsdag: 
-tenne lys,lese dikt,synge advents-og 
julesanger 

-snu hjerter på kalenderen 

-julekrybba :Vi følget Maria og Josef til 
Betlehem 
 Musikkopplevelser fra julecd brukes til. 
-lære om juleevangeliet,synge,leke,lese. 
*baker pepperkaker og 
julenøtter,”slakter”,lager snarøl, baker lefse/ 
lompe,  og vasker litt. 
*enkle gaver lages og bruker noe fra i høst 
-enkel pynt lages.    
 der julekorger / lenker  lages 
-pakke gaver, lage til/fra kort, sende julekort 
til samarbeidspartnere. 
 
*Lucia nevnes og synger Luciasangen, 
baking? 
  Forberede Luciagåing julebord 
*julebøker og sanger brukes 

*lese, synge om nissen, leke nisser. 

-spise grøt, mandel  i 
-kommer gamlenissen tro? 
*hente  inn treet ,pynte, gå rundt treet 
*henge opp kønnband 

*lære julesanger til Julegudstjenesten 

- busstur til Nordsinni  kirke 

*Se for 
september 

 
 
Julebord på 
kveldstid for alle i 
bhg  med Lucia og 
leik  etterpå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nissefest for begge 
grupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julegudstjeneste 
begge avdelinger  

  
Før  perioden: 
   
 *samtale barn hva husker de 
fra i                                                                       
fjor fra hjemmet eller bhg. 
 
 
 
Underveis: 
Samtaler barn, foreldre og 
personalet. 
 
 
 
 
 
                                                            
Etter perioden: 
                        
Oppsummering i personalet 
 og samtaler med foreldre. 

Litt:Etikk, 
religion 
og filosofi 
 
Antall, 
rom og 
form  
 
Kunst, 
kultur og 
kreativitet 
 
 
Mest: 
Nærmiljø 
og 
samfunn 
 
 
Etikk , 
religion 
og 
filosofi 
 
 
 
Nærmiljø 
og 
samfunn 

 

Nærmiljø 
 
*Foreldre 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bibliotek. 
*Andre 
bhg 
 
 
-Landmo 
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NOVEMBER 2016 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 

44  1 
 

 

                  2 
Henry kommer 
opplegg 
førstehjelp 

                 3 
11 dag S/Henry 

                  4                5                 6 
Allehelgensdag 

45 7 
Mitt valg:Vi tar 
valg og tar trygge 
Velge farsdagskort 

 

                   8 
 

9 
 

10 
11 dag D 
12 dag S  

11 12          13 

Farsdag 

 

46                 14 
VI GÅR MOT JUL: 
Rydder, ordner  ,gaver 
mv 

15 
 

16 
 

17 
11 dag S+ 
bibliotek 

18 

 

19 

 

20 
 

47 21 
 

 

22 
 

 

23 
 

               24 
11 Skogvangdag 
og   bispevisitas 
 

                25 
Planleggings-
dag med  COS 

26             27 
1. søndag i 

advent 

48 28 
Vi , advent og jul 
Ta med pakkede 

gaver til 
frelsesarmeen 

29 
 

30 
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DESEMBER 2016 
 

Mnd/ 
emne 

Pedagogiske 
del-mål 

Innhold Metoder- personalets 
arbeidsmetoder  

 Handlings- 
         mål 

                  Vurdering Fag  
Samarb. 
                         

Vi går mot  
jul: 
Ventetid og  
ankomsttid 

i advent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julehøytid 
 
 
 
 
 
 

Vi ønsker at 
barna skal 
*via adventstida 
få kjennskap til 
julebudskapet 
*få positive 
følelser til 
høytiden 
*få kjennskap til 
og lære å ta 
vare på 
tradisjoner i forb. 
med jul og 
julefeiring fra før 
*kjenne til og ut-
vikle ferdigheter 
i matlaging 
*lære å vise 
omsorg 
*utvikle praktiske 
formings-
ferdigheter 
*kjenne til 
sagnet om og 
tradisjoner  
med Lucia 
*kjenne til 
julenissen i 
tradisjonen og 
oppleve undring, 
spenning og 
stemning rundt 

dette. 

Advent: 
- lilla lys 
- nedtelling 
- ankomst 
- kirkeåret starter 
 
Juleevangeliet 
Julegaver til 
andre,vi gir noe 
 
Julestria: 
- bake 
- slakte 
- brygge 
- vaske 
 
Juleverksted 
-gaver ala’ før  
- julepynt hva 
før? 
 
Lucia 
 
Ulik litteratur 
 
Nissen 
 
Juletre/ 
kønnband 
 
Julegudstjeneste 
 
HA DET 
MORO I LAG i  
advent og 
julestri. 

*bruke adventslys, kalender og stjerne 
  farger etter kirkeåret. 
*adventsstund man/tirsdag: 
-tenne lys,lese dikt,synge advents-og 
julesanger 

-snu hjerter på kalenderen 

-julekrybba :Vi følget Maria og Josef til 
Betlehem 
 Musikkopplevelser fra jule-cd brukes til. 
- lære om juleevangeliet,synge,leke,lese. 
*baker pepperkaker og julenøtter, ”slakter”, 
lager snarøl, baker lefse/lompe,  og vasker 
litt. 
*ta med noe hjemmefra som vi kan gi bort til 
andre,se på de og pakke,gi bort. 
 
*enkle gaver lages og bruker noe fra i høst 
- enkel pynt lages.    
 der julekorger / lenker  lages 
-pakke gaver, lage til/fra kort, sende julekort 
til samarbeidspartnere. 
 
*Lucia nevnes og synger Luciasangen, 
baking? 
  Forberede Luciagåing julebord 
*julebøker og sanger brukes 

*lese, synge om nissen, leke nisser. 

-spise grøt, mandel i 
-kommer gamlenissen tro? 
*hente tre i skogen, pynte, gå rundt treet 
*henge opp kønnband 

 
*lære julesanger til Julegudstjenesten 

- busstur til  Nordsinni  kirke 

Luciaopptog Riisby 
10 D/S 

 
 
Julebord på 
kveldstid for alle i 
bhg med Lucia og 
leik  etterpå. 
 
 
 
Gi bort gaver til 
andre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nissefest for 
begge grupper. 
 
 
 
 
 
 
Julegudstjeneste 
begge avdelinger – 

 

  Før  perioden: 
 Samtale barn hva husker de 
fra i                                                                       
fjor fra hjemmet eller bhg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underveis: 
Samtaler barn, foreldre og 
personalet. 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                  
Etter perioden 
Oppsummering i personalet 
og samtaler med foreldre. 

Kommunika-
sjon, 
språk og  
tekst 
 
 
Etikk , 
religion og 
filosofi 
 
 
 
Nærmiljø og 
samfunn 

 

*Foreldre 
 
*Skogvang  
Vel/ 
Nordsinni 
UL? 
. 
 
*Bibliotek. 
*Andre 
bhg 
 
*prest og  
organist 
 
Nordsinni  
kirke? 
- Landmo 
*Frelses-
armeen 
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DESEMBER 2016 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 

48  
Vi ,advent og jul 

                           
Gaveopplegg 
Frelsesarmeen info  
til foreldre/pakkede 
gaver 

 
 
 

1 
11 dag S 

 

2 3         4 
2. søndag i 

advent 

 

49                    5 
Besteforeldredag/ 
juleforming 

                     6  
 

7 8 
11 barn egen avd 

9 
 

 

 

10            11 
3. søndag i 

advent 

50                 12 
Påmelding julebord 

13 
 11 Lucia tur 

Riisby 8.45? 
 

          14 
 

Julebord (D)kl.18 

15  
Julebord (S) kl.18 

16 
 

Påmelding romjul 

17 
 
           18 

4. søndag i 
advent 

 

51 19 
 

 Nissefest for 
alle barn (D+S) 

 

           20 
 
Julegudstjeneste N  
kirke kl.10.00? 
 

          21 
 

 

22 
 

23 
 
 Vælt- julæftan 

24 
 

Julekvelden 
 

  25 
 

1.juledag 

52           26 
2.juledag 
(Stengt) 

           27 
Åpent ved behov i 
S, min 5 påmeldte 

          28 
Åpent ved behov i 
S, min 5 påmeldte 

29 
Åpent ved behov 

i S, min 5 
påmeldte 

30 
Åpent ved behov 

i S, min 5 
påmeldte 

31 
Nyttårs-kveld 
Godt nytt år! 
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JANUAR 2017 
 
Mnd/ 
emne 

Pedagogisk
e del-mål 

Innhold Metoder- personalets 
arbeidsmetoder 

 Handlings- 
         mål 

                  Vurdering Fag  Samarb. 
                         

 

Vi og 
etterjuls
-tiden 

og Mitt 
valg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnas 
sam-
linger 

Vi ønsker at 
barna skal 
  
*Mål som for 
julas 
tradisjoner 
 
 
og for Mitt valg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*utvikle 
selvstendighet 
og samarbeid 
*lære seg å stå 
fram  
*utvikle evne til 
å uttrykke seg, 
hevde egne 
meninger og få 
lov til å gjøre 
noe  de  liker 
 

Nyttårs og 
juletradisjoner: 
*lese, spille spill 
og leke sammen 
*sangleker 
*gå julebukk 
*20.dagen 
*ha med dager/ 
julegaver med. 
*store hjelper 
små 
i lek og spill 
 
HA DET 
MORO I LAG 
små og store 
etter jula  og det 
nye året. 
 
 
*planlegge, 
gjennomføre og 
evaluere 
samlingsstund 
 
*lese, leke og 
ha ulike 
aktiviteter for  
barn og 
voksne i lag 
 

*Mitt valg tema mandag+tirsdag  
*lek og samvær barn/voksne, kle seg ut 
*bruke Prøysens «Romjulsdrøm» 
*Lære sangleker - Tyven, tyven 
                         - Sju vakre jenter 
                         - Reven rasker over isen  
og andre           
                          leker 
*spille spill, gjemmeleker, kims lek, 
flasketuten                            mv. 
*turer i nærmiljø - gå julebukk 11/12  
barna. 
hva kan vi kle oss ut som? Tur til 
Landmo for alle+ 
*ha-med-seg-dager hele perioden 
*juletreet ut 20.dag jul. 
 
 
 
 
 
 
*planlegge og gjennomføre samlinger, 
synge, lese, ta med seg evtl. noe 
hjemmefra. 
*evaluere etterpå, hvordan gikk dette og 
kopiere opp planen til boka si. 
*lese bøker, leke , synge/dramatisere  
det barna ønsker 
*barn og voksne snakker og skaper 
sammen 

 

 
*Teddy med 
hjem under 
Barnas 
samlinger 
 

 
 
 
 
Turer i nærmiljø 
  
Gå julebukk i 
nærmiljø, 
arbeidsplasser 
 og til 
 avdelingene, 
Landmo? 
 
 
 
Ha samlinger 
Kopiere planer til 
sin egen perm 
 
 
 
 

   Se som for jul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hva sier barna om det vi gjør? 
Delta i planer og opplegg. 
Skrive ned kommentarer i 
barnas egen perm. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Komm, 
språk, 
tekst 
 
Nærmiljø 
og 
samfunn 
 
Fysisk 
aktivitet 
og 
helse 
 
 
 
 
 
Etikk,  
Religion 
og filosofi 
 
Kunst, 
kultur og 
krea-tivitet 
 
 

 

*Foreldre 
 
*Ulike 
arbeids-
plasser 
 
 
 
* Folk i 
nærmiljø 
 
 
 
*NLK 
 
 
*Bibliotek 
*Foreldre 
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JANUAR 2017 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
 

 

 

     1 

1                     2 
Vi og 
etterjulstradisjoner 
Mitt valg:Tema 4:Vi er 
forsiktige med ting vi 
finner 

                    3 
 
 

4 
 

Julebukkturer 

5 
11  S ,gå 

julebokk på 
Landmo? 

6 
 

7 
 

            8 
 

2 9            
Mitt valg: Vi passer 
på kroppen vår 

10 11 
 

12 

11 dag i D 

 

13 
Rydde bort jula-

20-dag jul 
 
 

14 

 

15 
 

3 16 
BARNAS SAMLING 
og Mitt valg:Teddy 

er med hjem 
 

17 
 

18 
Planleggingsdag 

(barna fri)  
 

19 
11 dag S 

 

20 
 
 

21 
 Prinsesse  

Ingrid 
Alexandra 

22 
 

4 23 
BARNAS SAMLING 
og Mitt valg:Teddy 

er med hjem 

 

24 25 
 

26 
11 dag i D 
12 dag S 

 
 

27 
 

28 29 
 

5 30 
BARNAS SAMLING 
og Mitt valg:Teddy 

er med hjem 

31      
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FEBRUAR 2017 
Mnd/ 
emne 

Pedagogiske 
del-mål 

Innhold Metoder- personalets 
arbeidsmetoder  

 Handlings- 
         Mål 

                  Vurdering Fag  Samarb. 
                         

Vi , faste og 
FORUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANG/DANS/ 
DRAMA/SPRÅK 

*markere og gi 
informasjon om 
samefolkets dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
*kjenne faste- 
lavensskikker 
*mestre å være i 
gruppe, arbeide 
for å lage en fest 
*kjenne faste 
budskapet, 
feiring og glede 
*få en positiv 
holdning til kirke 
 

 
 
 
 

*Samefolkets 
dag: 
Fortelle, vise 
bilder og flagge 
på dagen 
 
 
 
 
 
 
 
*Faste: 
- hjelpe andre 
- skikker her/der 
- karneval 
- nytt liv 
- glede 
- tradisjoner 
her/der 

 
HA DET 
MORO I LAG 
små og store 
med bruk av 
hele oss 
 

*bilder, flagge på dagen og bruke bøker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*lek og samvær barn/ voksne, lese, 
synge, se bilder 
*lage karnevalsmat/bake boller 
*finne ris, lage fastelavensris 
*forberede og avholde karneval, tema ? 
* fortsetter baking for salg  til inntekt for 
FORUT 
 
 
 
 

 
 

*Flagge 6.februar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Karneval to 
dager før fasten.- 
emnevalg eller 
bruk det barna 
har 
 
 
 

Samtaler  med barn, foreldre 
og personalet. 
 
 
 
Foreldrene spørres ved siste 
foreldresamtale. 
  
Arbeid med neste års 
innholdsplan på 
foreldremøtet. 
 
 
 
 
 

 

Natur, miljø 
og teknikk 
 
Etikk, religion 
og filosofi 
 
Antall, rom og 
form 
 
 
 
Kropp, 
bevegelse og 
helse 
 
Nærmiljø og 
samfunn 
 
Etikk, religion 
og filosofi 
 
Kunst, kultur 
og kreativitet 

 

Foreldre 
*Nærmiljø 
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FEBRUAR 2017 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 

  
 

 
 

 

1 2 
 

11 Leikarvoll 

 

3 
 

 

4 
 

5 
 

6 6 
Mitt valg:Vi er 
forsiktige med 
medisiner/ gift 

Samefolkets dag 
Lage 

morsdagskort 

7 
 

8 
Henry kommer 

9 

11 dag  Skogvang  
 

 

10 
 

11 
 

12 
Morsdag 

7 13 
Mitt valg:Vi lærer 

om gode og 
vonde berøringer 

 

14 
Valentins dag 

15 

 

16 
11 Leikarvoll 

17 
 

18 
 

19 

 

8              20 
Vi , FORUT og 

FASTE  
Bollesalg 

 

21 
HKH Kong Harald 

V 

 

22 
 

23 
Karneval for alle i 

D/S i S  
(11/12 dag der)  

 

24 25 
 

26 
Fastelavnssøndag 

 

9 27 
Vinterferie på 

skolen 
Blåmandag 

 

28 
Feitetirsdag 
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MARS 2017 
Mnd/ 
emne 

Pedagogiske 
del-mål 

Innhold Metoder- personalets 
arbeidsmetoder  

 Handlings- 
         Mål 

                  Vurdering Fag  Samarb 
                         

 Vi har det 
gøy med  

 
Sang, 

dans,drama 
og  

språk  
og  

Mitt valg 
brukes i 

hverdagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påske se 
for april 
 

*Barna skal få 
oppleve bruk av 
sang,,dans 
,drama og språk 
i en helhet for 
allsidig 
opplevelser og 
aktiviteter 
 *Personalet skal 
bruke seg aktivt 
og få nye 
metoder for 
arbeid for og 
med barna 
 
-bruke oss aktivt 
inne og ute 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Se april 

*Bruke sanger, 
danser og 
drama og språk 
i lek, grupper, 
og samlinger 
*Nye og 
varierte 
opplevelser, 
slippe seg løs i 
lek,aktiviteter 
og gruppe 
*Personalet 
gode 
rollemodeller 
for å gi trygghet 
og erfaringer 
med allsidig 
bruk av sanger, 
danser, 
dramatiske 
virkemidler og 
bruke aktivyt 
språket til 
 

 
 
 
 
Se april 
 
HA DET 
MORO I LAG 
små og store 
med tradisjoner 

 

 
*mye gruppelek og aktiviteter og samlinger 
for å arbeide sammen, sanse, oppleve, leke 
være sammen med bruk av sanger, danser 
og dramatisere  
*.voksne bruker et godt språk til alt for alle 
barn og lager fellesstunder /opplevelser   
*bruke utkledningsklær,instrumenter,musikk 

 
*lags småe forestillinger , vise for hverandre 

*bruke kroppen aktivt inne  innen  sang, 
musikk,drama og bruke språket variert i alle  
fellesstunder og i grupper 
 
- Barnehagedagen 
 
- lage og spise sunn mat, mye ute 

* varierte aktiviteter ute og inne etter  været 

 
*aktivt lek og samvær barn/voksne 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se april om påsken. 

 
Barnehagedagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Samtaler  med barn, foreldre 
og personalet. 
 
 
 
Foreldrene spørres ved siste 
foreldresamtale. 
  

 

Nærmiljø 
og 
samfunn 
 
Etikk, 
religion og 
filosofi 
 
Kunst, 
kultur og 
kreativitet 
 

 

*Foreldre 
 
*Bibliotek 
 
- Organist 
- Haugner 
kirke 
*Andre 
barnehager 
*Foreldre 
 
 
 
 
 
*Bibliotek 
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MARS 2017 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
 

   9        
Vi , FORUT og 

FASTE 

 
Vinterferie på skolen 

           
 
 

 

1 
Søke barnehageplass 

2017/2018 

Askeonsdag 

2 
11 i egen avd. 

 

 

3 
 

4 
 

5 
 

 

  10 6 
Mitt valg:Hva har vi 

lært? 
 

7 
 

8 
Tarkus og 

vinter 

9 
11 dag S 
 
 

10 

 
 
 
 

11 
 

12 
 

11 13 
Vi og påske 

 

14 
Nasjonal 

barnehagedag 
Lek og lekens 
betydning for 

vennskap 

15 
 

        16 
11 dag 
Leikarvoll  

17 
 

          18 
 

19 

 
 

12 20 
 

 

21 

 

22 
 

 

23 
11 dag S 
 

24 
 

25 

 
 

26 
 

13 
 
 
 
 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
11 S / 

Vitensenteret? 
12 dag D 

31   
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APRIL 2017 
 
 
Mnd/ 
emne 

Pedagogiske 
del-mål 

Innhold Metoder- personalets 
arbeidsmetoder 

 Handlings- 
         Mål 

                  Vurdering Fag  Samarb 
                         

Vi 
opplever 
påsketid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi møter 
våren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barna skal: 
*mestre å være i 
gruppe, arbeide 
for å lage en fest 
 
*kjenne påske-
budskapet, 
feiring og glede 
 
*få en positiv 
holdning til 
kirken 
 
 
 
*oppleve vår, 
nytt liv og lyder 
*utvise omsorg 
for natur/miljø 
*lære om merke-
dagene vi har. 

 
 

*Opplevelser  

inne og ute 

 
*Påske: 
- nytt liv 
- glede 
- tradisjoner 
her/der 
 
 
 
 
 
 
 
*Våren er: 
- liv etter sovetid 
- 
opprydding/hagen 
- sauen vår 
- fugler/ blomster 
- merkedager for 
landet og kirken 

 

 
*formidle påskebudskapet, lese, synge, 
leke, bruke påskecd. samtale/ skyggeteater: 
sammenheng lys/ glede vektlegges. 
 
*lage påskepynt og påsketre, bruke pynt vi 
har. 
*tur til kirken. 
 
 
 
 
 
 
 
*mye ute, sanse, oppleve, leke, være 
sammen 
 
*turer gapahuk, fjøs, jorder, elva, Dokka 
 
*rydde opp, plante, sage ved, vasshjul, 
papir,   selje-fløyter, planteleker, barkebåter 
kan lages. 

 

 
Fellestur til Haugner  
kirke 
torsdag før 
påske/palmesøndag. 
 
 
Behovsåpen 
barnehage preget av 
påske i Skogvang 
 
 
 
 
 
Rydde og ordne i 
hagen begge 
avdelinger 
 
 
 
 
 
11  gruppe:  
Bli kjent dag på 
Dokka Barneskole 
 
 

   
Samtaler  med barn, foreldre og 
personalet. 
 
 
 
 
 
 
 
Foreldrene spørres ved siste 
foreldresamtale. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nærmiljø 
og 
samfunn 
 
Etikk, 
religion 
og filosofi 
 
Kunst, 
kultur og 
kreativitet 
 
 
Antall, 
rom og 
form 
 
I tillegg 
fysisk 
aktivitet 
og helse, 
natur, 
miljø og 
teknikk. 
 
 
 

 

- Organist 
- Haugner 
kirke 
*Andre 
barnehager 
- Nærmiljø 

 
-Nærmiljø 
 
-Dokka 
barneskole 
 
-Dokka 
 
-Foreldre 
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APRIL 2017 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
 

13 

 

   
 

1 
 

Narre aprilsnarr 

2 
 

14 3 
 
 

4 
 

5 
 

6 

Påske tur til 
Haugner  kirke og 
fellesdag i D 

7 
Planleggings-
dag 
Barna fri 

8 
 

9 
Palmesøndag 

15 10 
Åpent ved 

behov 

11 
Åpent ved behov 

12 
Åpent ved behov 

til kl.12. 

13 

Skjærtorsdag 

 

14 
Langfredag     

 

15 
Påskeaften 

16 
1.påskedag 

 

16 17 
2.påskedag 

 

18 
Vi, vår og etter 
påske 

19 
 

20 
11 dag S 

21 
 

22 
 

23 
 

17 24 
Vi og vår 

 
 

25 

 
 

26 
 

27 
11 dag D 

28 
 

11 skoledag? 

29 
 

30 
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MAI 2017 

 
Mnd/ 
emne 

Pedagogiske 
del-mål 

Innhold Metoder- personalets 
arbeidsmetoder  

 Handlings- 
         Mål 

                  Vurdering Fag  Samarb 
                         

 
Vi møter 
våren og 
går mot 
sommer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*oppleve vår,nytt 
liv og lyder 
 
*utvise omsorg 
for natur/miljø 
 
*lære om merke-
dagene vi har. 

 
 
 

 
*Våren er: 
- liv etter sovetid 
- 
opprydding/hagen 
- fjøsbesøk 
- fugler/ blomster 
- merkedager for 
landet og kirken 
 

 
*skoledager for 
de eldste 

 
 
 
HA DET 
MORO I LAG 
små og store med 
tradisjoner. 
 

 

 
*mye ute, sanse, oppleve, leke være 
sammen 
 
*turer gapahuk, fjøs, jorder, elva, Dokka 
 
*rydde opp, plante, sage ved, vasshjul, 
papir, selje-fløyter, planteleker, barkebåter 
kan lages. 
 
*markere merkedagene 1.,8 og 17.mai  og 
pinsen med tradisjoner. 
 
*forberede «russefest» for 10.barna, lage 
luer/kort. 
*bli kjent dager på skolen for 2010 barn 
 
 
 
 
*10 og de som slutter planter sine 
barnehageblomster 
 
*ha-med-seg-dager, og gjøre ting ferdige. 
 
* venner for livet 

 
Bli  kjent dager  på 
skolen 2 dager 
 
 
 
 
Tur i sauefjøset 
 
 
Delta i Barnetog 
17. 
 
 
 
 
Alle barn skal delta 
i 
samling om de vil 
sammen med 
voksne. 
 
Rydde/ordne/vaske 

   
Samtaler  med barn,foreldre og 
personalet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeide med ny årsplan og 
virksomhetsplan ut fra årets 
vurderinger. 

 

 
Nærmiljø 
og 
samfunn 
 
Etikk, 
religion 
og filosofi 
 
Kunst, 
kultur og 
kreativitet 
 
 
 
 
 
 
 
I tillegg 
fysisk 
aktivitet 
og helse, 
 
natur, 
miljø og 
teknikk. 
 
 
 

 
 
 

 
*Foreldre 
 
*Bibliotek 
-Dokka 
barneskole 
*Andre 
barnehager 
 
 
-Nærmiljø 
-Sauefjøs 
styrer 
 
-Dokka 
 
-Foreldre 
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MAI 2017 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 

17 

 

  
 

  
 

  
 

18 1 
Off.høytidsdag  

alle fri 

 

2 
Fjøstur (S) 

 
Tilsynsuke? 

3 
Fjøstur (S) 

 

4 
11 dag S 

5 
11 Skoledag ? 

6 7 
 

19 8 
Frigjøringsdag 

1945 

Fjøstur D 
 
 

Tilsynsuke?
 

9 
 

Fjøstur D 
 

10 
 

 

11 
11 dag D 

 

12 
  

 

13 
 

 

14 

 

20 15  
Frist feriesvar  

11  russefest i 
egenavd. 

 

16 
Barnehagetog 
Dokka 

17 
Grunnlovsdag 

18 
11 barn på  S 

19 
11 hel skoledag? 

20 
 
 

21 

21 22 
Vi går mot pinse 
og  sommer 

23 
  

24 
 

25 
 Kristi himmelfart 

(Stengt) 

26 
 

27 28 

22 29 30 
Overgangsmøte DBS? 
Foreldremøte DBS 11? 

31 
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JUNI 2017 
 
Mnd/ 
emne 

Pedagogisk
e del-mål 

Innhold Metoder- personalets 
arbeidsmetoder  

 Handlings- 
         Mål 

                  Vurdering Fag  Samarb 
                         

 
Vi møter 
somm-
eren og 
avslutter 
året . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*utvise omsorg 
for natur/miljø 
*lære om 
merke-dagene 
vi har. 

 
*oppleve venn-
skap, ta 
avskjed og ha 
gode 
opplevelser fra 
bhg. 
*utvikle selv-
stendighet og 
lære å møte 
nye  
forhold. 

 

 
*sommer og 
natur 
--fugler/ blomster 
-merkedager for 
landet og kirken 
*Barnas 
samlinger- 
skrive, voksen 
med 
*Sommer, turer, 
blomster, 
lek/rydde, 
ferie 
*Avslutte er år,  
forberede neste, 
av-skjed, nye 
barn hit 
 
HA DET 
MORO I LAG 
små og store 
med tradisjoner. 
 
 
*HA DET MORO 
I LAG små og 
store: Vennskap 
og 
sommerminner 

 
*mye ute, sanse, oppleve, leke, være 
sammen 
*turer gapahuk, fjøs, jorder, elva, Dokka 
*rydde opp, plante, sage ved 
 
 
 
*barn/voksen ordner samling, skrives/tegnes 
opp. 
 
*ha-med-seg-dager, og gjøre ting ferdige. 
 
*turer, blomsterkranser lages, bade/vaske 
leker, rydde, ordne permer, forberede 
grillfest/underholde 
 
*overnatting 10  barn begge grupper 
*besøk nye barn, overlevere bumerker' 
 
*vise i ord / handling at vi alltid vil være 
venner 

 
*Sommer 
 
 
 
 
 
*Alle barn skal 
holde 
samling 
 
*Grillfest for alle 
*Rydde/ordne/vask
e 
*Aktivitetsdag D+S 
 
 
*Overnatting 
*Hyggelig avskjed 
før ferien. 
 

   
Samtaler  med barn, foreldre og 
personalet. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nærmiljø 
og 
samfunn 
 
Etikk, 
religion 
og 
filosofi 
 
Kunst, 
kultur og 
kreativite
t 
 
 
 
 
 
 
 
I tillegg 
fysisk 
aktivitet 
og helse, 
natur, 
miljø og 
teknikk. 
 
 
 

 

 
*Foreldre 
*Bibliotek 
 
 
*Andre 
barnehage
r 
 
 
 
 
 
-Nærmiljø 
-Åm-
buseth 
 
 
-Dokka 
 
-Foreldre 
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JUNI 2017 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 

22    
 

1 
11 gå fra  Dæhli til 

Dokka  

2 
 

3 
Pinsekveld 

4 
1-Pinsdag 

 

23 5 

2.pinsedag 
 

           6  
 

7 
Unionsoppløsningen 

1905 

8 
11 sykkeldag S 

 

9 
 

10 
 

11 
Museumsdag 

for alle? 

24 12 
Nasjonaldag 
Filippinene 

 

13 
Barnehagebarnas 

Museumsdag? 

 
 

 

14 
Grillfest (S) kl.18.00 

 

15 
Grillfest (D) 

kl.18.00 

16 
 
Personalet på 
Urbane Totninger? 

17 
 

       18      
 

 
 

 

25 19 
Overnatting 11 

20 
Overnatting 11 

21 
Nye barn på besøk i 

barnehagen 
 

 

22 23 
 

Sankthansaften 

24 
St.Hans dag 

25 

 

26 26 
 

27 
 
 

 

28 
 

29 
 

30 
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JULI 2017 
 
Mnd/ 
emne 

Pedagogiske 
del-mål 

 
Innhold 

Metoder- personalets 
arbeidsmetoder  

 Handlings- 
         Mål 

                  Vurdering Fag  Samarb 
                         

 
Vi 
avslutter 
året . 
 
 
 
Ferie-
samarbeid 
 
Fellesuker 
i Dæhli 
 
 
 
 
 

 
*utvise omsorg 
for natur/miljø 
 
*lære om merke-
dagene vi har. 

 
*oppleve venn-
skap, ta avskjed 
og ha gode 
opplevelser fra 
bhg. 
 
 
*utvikle selv-
stendighet og 
lære å møte nye  
forhold. 

 
*ha hyggelige 

feriedager med 
felles drift og 
opplevelser 

 
Sommer og 
ferietid 
-fugler/ blomster 
-merkedager for 
land 
*Sommer ,turer, 
blomster, 
lek/rydde, ferie 
*Avslutte er år,  
forberede neste, 
avskjed, nye 
barn hit 
 
 
*HA DET MORO 
I LAG små og 
store: Vennskap 
og 
sommerminner 

 
*mye ute,sanse,oppleve,leke være sammen 
*turer gapahuk, fjøs, jorder, elva, Dokka 
 
 
*ha-med-seg-dager, og gjøre ting ferdige. 
*turer, blomsterkranser lages, bade/vaske 
leker, 
rydde, ordne  
 
 
*besøk nye barn, overlevere bumerker 
*vise i ord/ handling at vi alltid vil være 
venner 

 
Små turer  
 
 
 
Rydde/ordne/vaske 
 
 
 
 
Hyggelig avskjed 
før ferien. 
Feriesamarbeid i 
avdelingene 

   
Samtaler  med barn, foreldre og 
personalet. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeide med ny årsplan og 
virksomhetsplan ut fra årets 
vurderinger. 

 
Nærmiljø 
og 
samfunn 
 
Etikk, 
religion 
og filosofi 
 
Kunst, 
kultur og 
kreativitet 
 
 
Komm, 
språk og 
tekst 
 
 
 
 
I tillegg 
fysisk 
aktivitet 
og helse, 
 
natur, 
miljø og 
teknikk. 
 
 
 

 

 
*Foreldre 
 
*Bibliotek 
 
 
 
*Andre 
barnehager 
evtl. 
 
 
 
 
 
-Nærmiljø 
 
-Dokka 
 
-Foreldre 
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JULI 2017 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 

26 

 

  
  
 

 
 

 
 

1 
 
 

2 

27 3 
 

4 
HKH Dronning 

Sonja  

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

28 10 
 

11 
 

12 
 
 

13 
 

14 
 

15 16 

29 17 
 

 

18 19 

 
 

 

20 
HK Kronprins 

Haakon 

21 
 

22 
 

23 
 

30 24 
 

25 
 

26 
 

27 

 
28 

 
 

29 
 

Olsok 

      30 
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AUGUST 2017 
 
Mnd/ 
Emne 

Pedagogiske 
del-mål 

Innhold Metoder- personalets 
arbeidsmetoder  

 Handlings- 
         mål 

                  Vurdering Fag Samarb 
                         

 
Vi 
avslutter 
året til 
14.08.15 
og så : 
 
 
 
 
Jeg blir  
kjent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*se for juli 
 
Vi ønsker at 
barna skal 
* utvikle sosiale 
ferdigheter  
* bli kjent med 
hver-andre og 
bhgs rutiner 
/regler 
* utvikle 
fellesskaps-
følelse, 
medansvar, 
medvirkning  og 
omsorg for 
hverandre og 
bhg. 
*oppleve at de er 
ventet i bhg, og 
at personalet er 
glade for å se 
dem. 
*få lære å være i 
gruppe 
*bli kjent med 
bhgs nærmiljø/ 
natur og 
mennesker 
*utvikle gode 
holdninger til 
natur/miljø. 
*utvikle kroppens 
ferdigheter 
allsidig ute som 
inne  

 
*se for juli 
 
Bli kjent 
med: 
-barn/familie 
-ansatte 
-regler 
-medvirkning 
- medansvar 
-rutiner 
-oppdragelse 
-kosemat/ sunn 
mat 
-nærmiljø 
-natur 
-arbeidsområder 
*ute mye 
*kildesortering 
*ordne 
leker /utstyr 
*hagen vår 
*Mitt valg 
*bruke kroppen 
allsidig inne / ute 
*forming,lek og 
aktivitet 
*ha med dager. 
*lek ute /inne. 
*lage ting 
-store hjelper 
små 
 
HA DET 
MORO I LAG 
små og store i et 
aktivt utviklende 
miljø. 

 
*lek og samvær barn/ voksne,medvirkning og 
medansvar 
*samtaler alene/gruppe 
*dikte/skrive,tekstskaping, ordne avisene våre 
*måltider/husmor/far,dekke bord lys/duk i 
kirkeåretsfarger 
 
*hjelpe med  daglig rydding/ordning, lage mat 
*samling, lese, synge, leke, samtale, møte 
dyredokkene våre ,vær mv., gjerne sammen først, 
så delt til gruppearbeid 
*ankomst/henting positivt møte for alle 
*brannøvelse, bli trygge 
*den gylne regel utøves 
   - hjertestolen? 
   - løse konflikter/samtale 
   - dele leker, be om å låne av hverandre 
   - gå inne/ løpe ute -inne/ utestemme 
 - rydde etter seg -bordskikk/renslighet 
 
Lage sunn kosemat 
*HMS  for barn 
*bumerker læres 
*fødselsdagstoget ordnes 
*feire bursdager/ rituale/ mat, pynte /servere 
*nye barn lager bakeforklær  
*hvile/ sovestund/ barnetimen? Kosedyr med. 
*lære  miljøvern og ta vare på jorda vår (LA 21) 
*bruke uteplassen aktivt, allsidige utfordringer 
*turer i nærmiljø, fore fugler og hagen ordnes 
*dager uten leker, lage noe selv/ egne leker 
*forming i ulikt materiell/ teknikker/ utstyr 
*ha-med-seg-dager  
*utkledningsklær brukes 
*voksne med barna på deres premisser, støtte i lek, 
kontakter i lek og måltider. 
*kontakt med eldre og skolebarn i lek / samvær 
*innskolingsdager vår 2017.   11 barna. 

*gave til nyfødte søsken. 

*fotografering, fellesbilde alle barna i barnehagen. 

 
Hver dag sin 
dagen i dag lapp 
med 
oppsummering 
av dagens 
innhold 

 
 
«Oppstartingsfest»  
når alle  har begynt 
 
 
 
Alle en gåtur, lang 
eller kort,  i 
nærmiljøet til 
snøen kommer 
 
 
 
 
 
Turer i nærmiljø, 
gapahuk, 
bibliotek 

 
  I perioden: 
  *samtale barn, medvirke i 
hverdagen sammen med 
    foreldre og  personalet                                                    
 
  *samtale i personalet 
                      møter /  daglig. 
   *se/ observere barna i                                                                        
aktivitet med andre barn og 
voksne 
    - lek, trivsel, venner og  
utvikling. 
      (sirkelobservasjon mv.)  
-fotografering i hverdagen 
-barnas perm 
                
  *samtale og daglig 
    kontakt med  foreldre.  
 
 
 
  Etter perioden 
                       oppsummering. 
                       I personalet 
                       og samtaler med 
                      foreldre. 

 
Alle fag 
er 
tilstede i 
dette. 

 
*Foreldre 
*Dæhli/ 
 
. 
*Bibliotek 

*PPT 

*Andre 
bhg 
-
samarbeid 
begge bhg 
i 
oppstarten  
 
*Helsestas
j 
 
*Eiend.av
d 
-Vaktmest. 
*Nærmiljø 
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AUGUST 2017 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 

31  1 2 

 

3 
 

4 5 6 

32 7 
 

 

8 
 

 

10 
 

11 
 

12 
! 

13 
 

14 
 

33 14 
Siste dag i bhg-

året  

15 
Planleggingsdag 

16 
Planleggingsdag 

17 
Barnehagen 
starter nytt år! 
12 i egen 
avdeling 

18 
 
 

 

19 
HKH Mette Marit 

20 
 

34 21 
 

22 
 

23 
 

24 
12 tur  

Damtjern 

25 
 

26 27 
 

 

 

35 28 29 
 

30 
 

31   
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FELLESTURER OG FELLESDAGER FOR  11  BARNA –STED OG MÅL FOR TURENE/OPPLEGG 

August Damtjerntur Bli  kjent med hverandre og nærmiljøet.Bli glade i friluftsliv.Oppleve fiske- og bærtur,lære å bruke naturlige 
ressurser.Mestre å passe på eget utstyr, utvikle fysiske ferdigheter.Oppleve sauen/sausanking.Bringe/ hente D/S. 

September Bestige Dronning-
knatten, Vealøysa 

Bli  kjent med nærmiljøet, oppleve nærmiljøet i utkanten av kommunen.Bli glade i ”fjellet” med sine 906 moh, og få en 
vidsynopplevelse.Utfordre  og videreutvikle fysiske ferdigheter, utholdenhet og gruppefølelse. 
Bringe og hente i Skogvang. 

September Sykkeldag Dæhli, gå 
fra D til S og 
fellesdager 11 

Oppleve å ha med egen sykkel, være stor  og utvikle fysiske ferdigheter og fellesskapet.  
Bli kjent med nærmiljøet, lære å  leke i spennende steinmiljø og utføre enkel  matlaging ute .Utvikle fysiske ferdigheter.  

Oktober 09 barn til Dæhli og 
Skogvang en aften 
etter skoletid. 
Fellesdager 11 

Besøk i egen avdeling der 10 og 11 barna møtes, overrekke bilder og leke,spise og lage forming sammen.Inviteres etter 
skoletid,få erfaring med skolebarna 10, mestre å være i gruppe, samarbeide og leke/bruke kroppen allsidig sammen. 
kommer med bussen og hentes i barnehagen. 
Fellesdager jfr. oppsett i hver avdeling bringe og hente ut fra sted. 

November Fellesdager 11. 
Bispevisitas besøk i 
Nordsinni kirke 
 

Fellesdager jfr. oppsett i hver avdeling bringe og hente ut fra sted.(Dette gjelder ut til ferdig med opplegget). 
Utvikle fysiske ferdigheter sammen inne  og styrke  fellesskapet.Lære å stå fram, synge og glede andre. 
Utvikle kreativitet og fantasi, avholde egen ”forestilling” for de andre barna i Skogvang. Bringe/hente i S. 
Møte kirken og biskopen, oppleve en hyggelig stund med sang og fortelling. 

Desember Lucia besøk  på Hvite 
Bånd , Riisby 

Lære om Lucia og opptre for andre. Styrke egenfølelse ved å stå fram, samt gruppemestring. Riisby henter i hver avdeling. 
Lage et lite program, framføre og fortelle til de andre/opptre i barnehagen etterpå. 

Januar  Fellesdager og 
julebukktur/Landmo 

Utvikle fysiske ferdigheter sammen inne  og styrke  fellesskapet. 
Utvikle kreativitet og fantasi,stå fram for andre og gjøre noe tradisjonelt sammen.  

Februar 
 

Fellesdager  
Utedag på Leikarvoll  

Oppleve varierte aktiviteter, og utvikle ferdigheter  innen ski, aking og skøyting. Lage mat ute og bli kjent i nærmiljøet. Lære 
de ulik lekeferdigheter/rollelek. Bringe og hente i Dæhli. 

Mars Utedager på Leikarvoll Oppleve varierte aktiviteter, og utvikle ferdigheter  innen ski, aking og skøyting. Lage mat ute og bli kjent i nærmiljøet. 
Utvide lekereportoaret og  styrke fellesskapet. Bringes og hentes i Dæhli. 

Mars Påsketur Haugner 
kirke og gå til Dæhli 

Oppleve påskebudskapet og fellesskapet  i kirken. 
Bli kjent i nærmiljøet og bruke seg allsidig fysisk. Bringes i egen avdeling og hentes på Dæhli. 

Mars  Busstur til Gjøvik på 
Vitensenteret  

Lære regler for busskjøring. Få varierte opplevelser , eksperimentering og lek innen tema natur, miljø og samfunn. Velge 
tema og ha ulikt etterarbeid i barnehagen .Bringe og hente på Skogvang. 

April/mai 
 

Fellesdager og Gåtur 
til Dokka fra Dæhli. 

Bli kjent i nærmiljøet og oppleve langtur, at det går an å gå til sentrum, variert lek på tilrettelagt lekeplass  og styrke  
fellesskapet.Gåturen starter i Dæhli , via Dokka og hentes på Skogvang. 

April/Mai Dokka Barneskole Bli kjent med skolen sin og nærmiljøet. Lære å ta buss, treffe de andre 10, lære å passe mer på egne saker ,samarbeide 
med andre, treffe faddere og lærer. Bringe og hente i hht avtale foresatte/barnehage. 

Juni Fellesdager og 
sykkeldag Skogvang  
Overnatting i hytte 
Åmbuseth  

Oppleve å ha med egen sykkel på gang-og sykkelsti, være stor og  styrke fellesskapet.  
Bli mer  kjent med nærmiljøet, og utvikle enda mer  fysiske ferdigheter. 
Bli kjent i nærmiljøet. Oppleve å overnatte ute og siste tur sammen før skolen. Lære å klare seg mye selv og få hjelp av 
sine venner til å ha en fin tur. Bringe og hente hos styrer. 

Oppsett fellesturer  og fellesdager for skolestarteropplegg siste år for skolestart. Endringer justeres ved behov. 
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Oppstartssamling i egen avdeling                                                                     Skjemaet deles ut /legges ut på FB ved fellesturene. 
Damtjerntur  
Bestige Dronningknatten, Vealøysa 
Sykkeldag Dæhli  
Etterskoletreff i Dæhli / Skogvang møte 09 barna, som kommer med bussen og hentes i D/S 
Fellesdager i Dæhli eller Skogvang med lek, ulike opplegg inne og ute,julebukktur i januar til Landmo 
Gåtur fra Dæhli til Skogvang.  
Lucia besøk  på Hvite Bånd , Riisby 
Fellesdag Skogvang /Bispevisitas 
Busstur til Vitensenteret på Gjøvik 
Utedag på Leikarvoll , tre dager dit 
Påsketur til Haugner kirke og gå til avd.Dæhli. 
Gåtur til Dokka fra Dæhli og hentes i Skogvang 
3 Skoledag på Dokka Barneskole, to ganger med  halv dag   og  en hel dag 
Sykkeldag Skogvang til Baggerudsmoen 
Overnatting i hytte på Åmbuseth sæter 

FELLESDAG FOR 2011  BARNA I NORDSINNI BARNEHAGE 
 
TURNAVN:                                                                  STED:                                                                  DATO: 
FRAMMØTE / KJØRING:                                        HENTING/BRINGING: 
 
TA MED HJEMMEFRA:                                                                                                     BARNEHAGEN TAR MED: 
 

MÅL FOR TUREN: 
ETTERARBEID: 

 
VEL MØTT TIL EN FIN TUR! 
 
 
 
 
2012 får også slike ark utdelt/informert om på sine dager 
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OPPLEGG FOR BARN 2011 OG 2012 I BARNEHAGEÅRET  2016-2017 
Emne Ped-del-mål Innhold Metoder  Handlingsmål  Vurdering  Samarb 

                         

 
O 
P 
P 
L 
E 
G 
G 
for  

 
2012  
 
B 
A 
R 
N 
 
 
 
og 
 
for 
 
2011 
 
B 
A 
R 
N 
 
 

Vi ønsker at 
barna skal 

* utvikle sosiale 
ferdigheter  
* bli kjent med hver-
andre , få møte 
jevnaldrende ,få nye 
venner og kjenne 
bhgs rutiner/regler 
* utvikle 
fellesskap,med-
ansvar,med-virkning  
og omsorg for 
hverandre,og bhg. 
*oppleve at de er 
ventet ,og at 
barn/voksne er glade 
for å se 
dem. 
*få lære å være i 
gruppe, større 
gruppe og i annen 
avdeling 
*bli kjent med bhgs 
nærmiljø/ natur og 
mennesker 
*utvikle gode 
holdninger til 
natur/miljø. 
*utvikle kroppens 
ferdigheter allsidig 
ute som inne 
*utvikle språklige 
ferdigheter, ordforråd 
og begrep  

Gruppesamvær 
2012 i egen avd 
/fellesdager  

 
Fellesdager 
2012 barn i S/D: 
 

Lek og samvær, 
vennskap og 
større grupper. 
Videreføre Mitt 
valg i gruppa 
Ordliste, 
språksamvær og 
lesing, sanger og 
rollelek/drama 
Turer 
inne og ute 
Måltider 
Kviling 
Konserttilbud 
 
 
og 2010 barn: 

Mye som ovenfor 
Fellesdager 
Turer jfr opplegg 
Skoleforberedels
er 
HA DET 
MORO I LAG 
små og store i et 
aktivt utviklende 
miljø. 

*Videreføre fra  hverdagen for både 2011 og 2012 
barn:Mer ut fra alder og gruppe.SE AUGUST. 

 
ORDLISTE i egen avd. for 2011 og 2012: 

4/5 barn om gangen,se an annet 
Nytt ord presenteres hver gang 
Ordet lyttes ,skrives 
Barna kommer med sine refleksjoner til ordet før og 
etter framvisningen av bildet 
Finne rimord,klappe stavelser til ordet 
Synge en sangel.lese fortelling som passer til ordet 
IPAD brukes ved behov 
 
GRUPPELEK i egen avd. for 2011 og 2012: 

*lek og samvær barn/samtaler alene i /gruppe 
*lese, synge, samtale ,danse og velge hva som passer til 
dagens aktivitet etter Ordlisteopplegg 
 *løse konflikter/samtale,Mitt valg tema og dele leker, be om å 
låne av hverandre, gå inne/ løpe ute -inne/ utestemme samt  
rydde etter seg. 
*turer i nærmiljø, trafikksikkerhet læres 
*forming som passer til opplegg og tema/årstid 
*Internett brukes som oppslagsmiddel/IPAD brukes 
*2011 tar sine førskoleark/aktiviteter 
 
FELLESDAGER 2012 PÅ SKOGVANG /DÆHLI:En gang 
i mnd fra sept, torsdager:Barn uten plass inviteres. 
Peisrommet/Lysthuset brukes for samling, sanger og opplegg 
ut fra Mitt valg og vanlig samling. 
Turer sees an etter vær og årstid,  trasikksikkerhet oppøves 
og terpes 
Ulik innelek/utelek for gutter og jenter 
Forming og rolige aktiviteter sees an 
 
FELLESDAGER FOR 2011: 
Mye som for 2012, mange turer og besøk felles se liste 
Mitt valg videreføres i alt samvær ut fra tema og det som 
oppstår av konflikter/episoder jfr danning 
Barna,mer ute og uteliv i Dæhli og bruke Lysthuset 
Skogvangdager skolepreget opplegg, bruke gymsal 
Lære å være en i gruppa,klare seg selv og utvikle 
selvhjelpsferdigheter 
Fugleobservasjoner/vær og kart over nærmiljøet 

Trafikksikkerhet i alle uteaktiviteter /turer i  trafikken. 

Planlagte dager 
begge grupper jfr 
pedagogenes 
oppsett for dagen: 

 
Hver dag sin dag, 
en i dag lapp med 
oppsummering av 
dagens innhold, 
barna med på  
fortelle hva de har 
gjort.(nytt oppsett 
for grupper) 
Opplegg bak på 
ukeplanen.  
 
Turer i nærmiljø, 
Lek og samvær 
 
2011 egne turer og 
opplegg for disse 
 
FELLES: 

Barna skal få varierte og 
positive erfaringer med 
språket som redskap for 
kommunikasjons-
middel,redskap for 
tenkning og uttrykk for 
egne tanker og 
følelser,få gode venner, 
styrke seg selv og 
gruppa 

I perioden: 
  *samtale barn, medvirke i 
hverdagen sammen med 
    foreldre og  personalet                                                    
*samtale i personalet 
   møter /  daglig. 
 *se/ observere barna i                                                                        
aktivitet med andre barn og 
voksne 
    - lek, trivsel, venner og  
utvikling/observasjon mv. 
-fotografering i hverdagen 
-barnas perm der ark settes 
inn for alle/skoleark for 
2011 
                
  *samtale og daglig 
    kontakt med  foreldre.  
 
Etter perioden, opp-
summering. 
 I personalet og samtaler 
med foreldre: 
HVORDAN HAR 
OPPLEGGENE FUNGERT 
FOR ENKELTBARN, 
GRUPPA OG ARBEIDET 
ELERS I BARNEHAGEN? 
 
Har barna utviklet språk og 
begreper? 
Fått tiltro til seg selv og 
andre,venner? 
Utviklet seg sosialt og 
motorisk? 
Vet  foreldrene mer om vårt 
skoleforberedende opplegg 
(brukerundersøkeslse) 
2016? 

  
*Foreldre 
*Dæhli/ 
Skogvang 
 
. 
*Bibliotek 
. 
*Nærmiljø 
 
*Fagteam 
*DBS 
 
*Aktuelle 
samarbeid
spartnere 
 
 
FAG 

Alle fag er 
tilstede i  
opplegget 
med  egne 
grupper 
og  
felles-
dager for 
2012 og 
2011  
barna 
Ramme-
planens 
oppsett  
se s.  
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Karvekål plukkes for suppe  våren 2016 og lillaruss har russefest med servering av bær og kake. 

        
Hyggelig t-skjorte med insekter og uvanlig vekst av solsikker i peisen på Skogvang. 

 

I papirutgaven av årsplanen finnes informasjon om Mitt valg, vedtekter og plan for trafikksikkerhetsopplæring for 

barnehagene Disse legges også ut på hjemmesiden til N.Land under område for barnehage. 


