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Forord 

Du har nå åpnet en av årsplanene for Elverumsbarnehagene. Årsplanen utarbeides i hver 

enkelt barnehage, utfra felles mal. Årsplanen er både et arbeidsverktøy for personalet og et 

dokument for foresatte og andre. Denne malen er et ledd i vår satsning om å arbeide mer 

faglig samlet sett. Det skal ikke være store forskjeller om man går i en barnehage som er liten 

eller stor, privat eller kommunal, i sentrale strøk eller på bygda. Det er Elverums barn som 

skal videre inn i skolen, uavhengig av hvilken barnehage de har gått i. . 

Barnehagens årsplan har et tidsperspektiv på 1 år og den følger barnehageåret. Den er 

skrevet med utgangspunkt i Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. 

Utdanningsdirektoratets Rammeplan for barnehagen 2017 gir retningslinjer for barnehagens 

verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for 

barnehagepersonalet og viser hva som er barnehagens valg og begrunnelsene for de valgene 

som er tatt. Styrer i barnehagen skal lede prosessen med å utarbeide årsplanen, og årsplanen 

skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg – SU. 

 Barnehagen skal hele tiden vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske 

arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven 

og rammeplanen, og i dette arbeidet blir årsplanen viktig. Dokumentasjon av det 

pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet 

informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen 

oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen.  

Vurderinger om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling skal 

dokumenteres når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et tilrettelagt 

tilbud. Elverum kommunes barnehager har et overordnet mål om å skape et mer 

inkluderende utviklingsmiljø. For å nå dette målet må alle som har et ansvar, bidra til det 

beste for barnet. Alle skal føle seg inkludert og oppleve barnehagen som en arena der læring 

er spennende og givende, uansett forutsetninger. Med større fokus på fellesskapet, er målet 

at alle skal kunne oppleve mestring og utvikle seg.  

Gjennom vår deltakelse i utviklingsarbeidet Kultur for læring og Hjerteroms arbeidet i 

Elverum vil vi fremme god barnehagekvalitet for våre barnehagebarn. Barnehagekvalitet er 

viktig for alle barn, men er særlig viktig for å forebygge senere vansker hos barn.  

Visjonen vår, »En barnehage for alle – med blikk for den enkelte», innebærer at alle skal bli 

sett, hørt og møtt. De skal oppleve tilhørighet i fellesskapet, få anerkjennelse for den det er 

ut i fra sine egne forutsetninger. Ingen barn skal oppleve krenkelser, utenforskap eller 

mobbing. Lykke til med det gode samspillet med de yngste barna våre, enten du er ansatt 

eller foresatt. Barnehagealderen er grunnmuren til livet. 

 Med dette vil jeg ønske alle et godt barnehageår 2021-2022. 

 

Lena M.Henriksen 

Barnehagesjef Elverum kommune.  
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Velkommen til Sorenskrivergården barnehage 

Sorenskrivergården barnehage er en kommunal barnehage som åpnet for barnehagedrift 1. 

august 2009. Vi ligger i enden av storgata, med Prestegårdsjordet og Skogmuseet som 

nærmeste nabo. Vi holder, som navnet avslører, til i den gamle Sorenskrivergården i 

Elverum. Det er riktignok mange år siden gården huset sorenskriveren, men huset har blitt 

brukt til mange ulike næringer. Det har blitt brukt blant annet som butikk, rammeverksted 

og kafè. 

 Adressen til barnehagen er: Storgata 68, 2406 Elverum. 

Barnehagen vår består av 4 avdelinger: 

Blåveisen (1-2 års avdeling) 

Sukkertoppen (2-års avdeling) 

Gåsungen (3-4 års avdeling) 

Hvitveisen (5 års avdeling, førskolegruppe) 

 

 

Barnehagen har et stort uteområde som gir muligheter for varierte aktiviteter gjennom de 

ulike årstidene. Vi ønsker å tilbringe mye tid ute og på uteområdet vårt har vi også en 

grillhytte med plass til ca 30 barn. 

Barnehagens plassering gir mange muligheter for turer og opplevelser utenfor barnehagen; 

vi har gangavstand til Elverum ridesenter, kirka, sentrum (med blant annet lekeplassen i 

parken og biblioteket), festningen, Skogmuseet og Glomdalsmuseet.  Hver avdeling har 

minst en fast turdag/aktivitetsdag per uke. 

Det viktigste for oss som jobber i barnehagen er å gi barna gode opplevelser. Vi ønsker at 

barna hos oss skal oppleve glede, trivsel, mestring og gode opplevelser. Å mestre livet betyr 

å være robust nok til å møte livets mot- og medganger. Vi vil at barna skal «lære å bære sin 

egen pose». Dette betyr at vi voksne skal støtte deg og gå sammen med deg gjennom 

barndommen, men du må selv møte livets utfordringer. Derfor ser vi på glede, trivsel, 

mestring og gode relasjoner som det viktigste barna skal ha med seg fra barnehagen. 
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Elverumsbarnehagene 
Det er både private og kommunale barnehager i Elverum. 

Enhetslederne har noen felles treffpunkt. Vi har også ulike kompetanseløft og 

utviklingsarbeid som pågår kontinuerlig. I årene 2017-22 er det FOU-prosjektet «Kultur for 

læring» i regi SePU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning) som gjelder. Dette er et 

forsknings- og utviklingsarbeid som pågår i hele Hedmark, for både barnehager og skoler. 

Alle våre barnehager deltar. Her er hovedfokuset og faglig dypdykk/utvikling: relasjoner, 

trivsel, vennskap, leke- og læringsmiljø etter kartlegginger gjort av både barn, foresatte, 

personal og ledere. 

Alle kommunale barnehager skal arbeide med Hjerteromprogrammet i kommunen fra 

høsten 2021. Hjerterom er et verdi- og livsmestringsprogram som setter personlig vekst og 

trening av sosiale ferdigheter "på ukeplanen" både hjemme og i barnehagen. Utgangspunktet 

er å styrke psykisk helse og forebygge mobbing.  

https://www.elverum.kommune.no/hjerterom 

 

Elverumsbarnehagene ser på alle barn som kompetente og er opptatt av at den tidlige 

barndom skal gi trygghet, moro og gode hverdager som gir mestringsfølelse og god utvikling. 

Det er derfor viktig at det blir en god start på barnehagelivet (les mer om oppstartmodellen 

vår). Når barnehagetiden nærmer seg slutten, står skolen der klare til å ta imot. Det er 

utarbeidet en overgangsmodell som alle bruker. Vi jobber for at barnehage og skole/SFO skal 

ha et godt samarbeid. 

 

Barnehagens verdigrunnlag 

Visjonen som Elverum kommune har utarbeidet betyr: 

 

 «En barnehage for alle» Tilhørighet i et fellesskap, personal  

som ikke «går forbi», mangfold og inkludering. 

 «Med blikk for den enkelte»: Barns medvirkning,                                                          

anerkjennelse av hvert enkelt barn, likeverd, likestilling og respekt  

 Hjertet symboliserer: kjærlighet, omsorg, trivsel og vennskap 

 Den gule fargen symboliserer: positivitet, glede, humor og muligheter 

 Ballong: Lek og moro 

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 

barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha 

en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. (Rammeplan, s. 7:2017) 

 

https://www.elverum.kommune.no/hjerterom
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Planlegging, vurdering og dokumentasjon 

Slik gjør vi det: 

 Pedagogisk analyse: et hjelpemiddel for vurdering og evaluering av praksis, et 

systematisk og varig forbedringsarbeid.  

Planlegging: 

 Fagmøter og planleggingsmøter 

 Konkrete planer med muligheter for barns medvirkning. 

 samarbeidsutvalget 

Vurdering: 

 Samtaler, refleksjoner og evaluering daglig og i møtesammenheng. 

 Pedagogisk analyse 

 Barnesamtaler med de eldste barna 

 Brukerundersøkelser 

 Foreldre vurderer i samtaler 

 samarbeidsutvalget 

Dokumentasjon: 

 Mykid: 
o Bilder 
o Dagen i dag 
o Sovetider 
o Nyhets- og månedsbrev 
o Månedsplan 
o Årsplan 
o Diverse informasjon 
o Referater fra samarbeidsutvalgsmøter 

 Skriftlige planer og evalueringer 

 Pedagogisk analyse 

 Loggføring 

 Foreldresamtaler 

 Informasjon ved bringing og henting 

 Synliggjøring av barnas arbeider 

 Oppslag ved utgangsdør og tavle 

 

 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. 

(Rammeplan, s. 37:2017) 
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Personalutvikling 

 Vi deltar på ulike typer kurs gjennom året 

 Vi er medlem av barnehageforum som tilbyr ulike typer nettkurs 

 Fagarbeiderne har litt lesetid for å kunne holde seg oppdatert faglig og planlegge 

aktiviteter 

 Jevnlige møter med PPT og Barnevern 

 Vi er praksisbarnehage. Det vil si at vi får studenter fra barnehagelærerstudiet i 

praksis. 

 Vi får innimellom elever fra Elvis som skal ut i praksis 

 Vi gjennomfører utviklingssamtaler for å sikre personlig vekst og utvikling. 

 

Lek 

Slik gjør vi det: 

 Vi prioriterer lek og bruker MYE tid på å leke 

 Vi har kunnskap om lek 

 Vi har gode og inspirerende lekearenaer 

o Små lekegrupper 

o Utformer spennende lekemiljøer 

o Utvikler det fysiske rommet og tilpasser det til ulike alderstrinn 

o Introduserer leker tilpasset individuelle behov 

 Vi er lekne, tilstedeværende og observerende voksne som byr på seg selv 

 Vi inspirerer til lek gjennom felles erfaringer og opplevelser 

 Vi lytter til barnas ønsker og legger til rette for lek etter hva de er opptatt av 

 

               

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes 

(Rammeplan, s. 20:2017) 
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PROGRESJON I LEK 

0- 2 år                     2-4 år               4- 6 år 

De voksne er tilgjengelige og 

tilstede på gulvet og ellers 

der barna er 

o Boltrelek 

 Løpe, hoppe, 
krabbe 

o Parallell-lek 

 Individuell lek 
ved siden av 
andre barn 

o Risikolek 

 Klatre 

 Utfordre seg 
selv 

o Begynnende 
konstruksjonslek 

 Duplo 

 Klosser 

 Store perler 

 Enkle 
puslespill 

o Begynnende 
funksjonslek 

 Pappeske blir 
en bil 

o Begynnende rollelek 

 Servering 

Tilgjengelige voksne som er 

med i rolleken inne og ute og 

ellers der barna er 

o Rollelek 
o Toddlerlek 

 Løpe enda 
fortere, hoppe 
enda høyere 

o Risikolek 

 Klatre enda 
høyere 

 Utfordre seg 
selv, begynner 
å utfordre 
hverandre 

o Konstruksjonslek 

 Duplo 

 Klosser 

 Store perler 

 Små perler 

 Tre perler på 
snor 

 Bankespill 

 Puslespill 
o Funksjonslek 

 Klossen blir til 
en bil 

o Begynnende regellek 

 Spiller enkle 
spill 

 turtaking 
 

Tilgjengelige voksne i 

regelleker inne og ute og 

ellers der barna er 

o Regellek 

 Fotball 

 Brettspill 

 Hauk og 
due 

o Rollelek 

 Yrker 

 Familie 

 Superhelte
r 

o Konstruksjonslek 

 Lego 

 PlusPlus 

 Bankespill 

 Puslespill 

 Små perler 

 Tre perler 
på en snor 

 Tvinne 
tråder 

o Risikolek 

 Klatre til 
topps 

 Lekeslåss 

 Måle 
krefter 

 Utfordre 
seg selv og 
andre 
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Læring 
 

Slik gjør vi det: 

 Vi er deltagende og aktive voksne som legger til rette for lek i et trygt 

læringsmiljø 

 Vi er voksne som undrer oss og utforsker sammen med barna 

 Vi gir barna utfordringer ut i fra sitt utviklingsnivå 

 De yngste lærer av de eldste 

 Barna lærer på sine premisser 

 Vi har små lekegrupper med fokus på sosial kompetanse 

 Barna lærer gjennom hverdagssituasjoner og lek 

 Vi gir barna varierte opplevelser og turer tilpasset alder og utvikling 

 Vi skaper nysgjerrighet og engasjement 

 Vi gir barna faglige utfordringer tilpasset alder 

 

               0-2 år              2-4 år                     4-6 år 

Lek 

Rutinesituasjoner 

Her- og nå-situasjoner 

Voksne rollemodeller 

Planlagte aktiviteter 
tilpasset barnas alder 

Sang, rim og regler 

Billedbøker 

Konkreter og bilder 

Lek 

Rutinesituasjoner 

Her- og nå- situasjoner 

Voksne rollemodeller 

Tar tak i barnas initiativ og 
interesse til læring 

Planlagte aktiviteter 
tilpasset barnas alder 

Sang, rim og regler 

Enkle bøker 

Bilder og konkreter 

 

Lek 

Rutinesituasjoner 

Her- og nå- situasjoner 

Voksne rollemodeller 

Tar tak i barnas initiativ til 
læring 

Planlagte aktiviteter 
tilpasset barnas alder 

Sang, rim og regler 

Lek med tall og bokstaver 

Bøker 

Aktiv læring, aktivitetskassa 

ABC-klubb for de eldste 

 

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst 

til å leke, utforske, lære og mestre (Rammeplan, s. 22:2017)  
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Omsorg 

Slik gjør vi det: 

 Vi er tilstedeværende og tilgjengelige voksne som byr på oss selv 

 Vi er trygge og forutsigbare voksne som tar oss tid til å bli kjent med hvert enkelt 

barn 

 Vi tar barn på alvor 

 Vi er gode rollemodeller 

 Vi tilbyr et fang og gir trøst til de som trenger/ ønsker det 

 Vi gir tilbud om hvile, ro og avslapning 

o Muligheter for soving 

o Tilbud om hvilestund 

o Lesestund 

o Tilrettelegger for små grupper 

 Vi setter barns behov først 

                0-2 år               2-4 år                  4- 6 år 

Ladestasjon 
(trygghetssirkelen/COS) 

Lydhøre for barnas 
individuelle behov 

Klare rammer gir trygghet 

Primærkontakt under 
tilvenningsperioden 

Tett foreldresamarbeid 

Individuell tilpasset sovetid 

Ladestasjon 
(trygghetssirkelen/COS) 

Lydhøre for barnas 
individuelle behov 

Motiverer barna til å lære 
seg selv og sine behov å 
kjenne 

Gir barna 
førstehåndserfaringer 

Konsekvenser for valg man 
tar 

Støttende stillas gjennom en 
hjelpende hånd og 
oppmuntrende ord 

Rom for hvilestund 

Tett foreldresamarbeid 

Ladestasjon 
(trygghetssirkelen/COS) 

Lydhøre for barnas 
individuelle behov 

Rom for hvilestund 

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 

nestekjærlighet (Rammeplan, s. 19:2017) 
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Danning 

Slik gjør vi det: 

 Vi er gode rollemodeller 

 Vi lytter til barna/ leser barnas signaler 

 Vi kommuniserer anerkjennende 

 Vi gir barna ros og positive tilbakemeldinger  

 Hvert barn blir sett og møtt 

 Vi veileder barna gjennom tilrettelegging, forklaring og rettledning 

o Vi setter ord på følelser og handlinger i her og nå situasjoner 

o Vi støtter barna i å ta egne valg 

 Vi lar barna oppleve fellesskap og tilhørighet og det å være en viktig brikke i 

fellesskapet 

 Vi har fokus på vennskap og gode relasjoner 

 Dette gjør vi tilpasset barnas alder og utviklingsnivå 

 

 

Barns medvirkning 

Slik gjør vi det: 

 Vi er tilstedeværende voksne som ser, hører, respekterer og tar hensyn til barna 

 ALLE skal 

o Føle seg som en viktig del av fellesskapet 

o Være med å påvirke egen barnehagehverdag gjennom 

 Barnesamtaler 

 Samtaler i hverdagen 

 Observasjon 

 Tilstedeværende voksne 

 Vi bidrar til å  

o Skape selvstendighet 

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og 

bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske 

fellesskap (Rammeplan, s. 37:2017) 

 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og 

oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglig 

virksomhet (Rammeplan, s. 37:2017) 
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o Bedre selvfølelse 

o Styrke selvbildet 

o Gi barna tro på seg selv 

 Vi har fokus på at ALLE skal ha mulighet til å medvirke uavhengig av alder, 

utviklingsnivå, kjønn og rolle i gruppa 

 Vi tar barnas initiativ på alvor 

 

              0-2 år          2- 4 år           4-6 år 

Vektlegger løse/åpne planer 

av hensyn til dagsform 

Leser barnas kroppsspråk  

Åpner for barns 

medbestemmelse 

Individuelle tilpasninger 

Deltagende i planlegging 

Tolker barnas kroppsspråk 

Samtaler med barna 

Øver seg på å ta avgjørelser 

selv 

Ordensbarn 

Deltagende i planlegging 

Barnesamtaler 

Barna tar egne valg 

Ordensbarn 
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Livsmestring og helse 

Slik gjør vi det: 

Fysisk helse: 

 Vi er ute hver dag såfremt vær, temperatur og føre tillater det 

 Vi er fysisk aktive inne. 

 Vi tilpasser utetiden i forhold til individuelle behov 

 Vi har ulendt terreng, egen skog og egne akebakker i barnehagen 

 Vi er på tur i nærmiljøet  

 Vi arrangerer ulike aktivitetsdager 

 Vi skiller mellom hverdag og fest 

o Frukt og grønt hver dag, smoothie til frukt en dag pr uke. 

o Minimum ett fiskepålegg til brødmat 

o Varmmat en dag i uka 

o Havregrøt til frokost en dag i uka. 

 Vi har fokus på Helsedirektoratets anbefalinger om kostråd og måltidsglede 

 Vi legger til rette for at barna skal motiveres til å spise sunn, variert og næringsrik 

mat. Vi har mer fisk og grønt på menyen enn vi har hatt tidligere, og har fokus på 

gode kostvaner. 

Psykisk helse 

 Vi setter ord på følelser 

 Hvert barn blir sett, hørt og møtt 

 Vi gir barna individuelt tilpassede muligheter 

 Alle barna skal føle seg trygge og godt ivaretatt 

 Vi gir barna mestringsfølelse og positive tilbakemeldinger 

 Vi har fokus på at barna skal oppleve glede, trivsel, fellesskap, vennskap og gode 

relasjoner 

 Vi forebygger mobbing. 

 Vi legger til rette for møteplasser der barn og foreldre deltar sammen som et ledd i 

det å skape et godt fellesskap (høstfest, julegrantenning, nisseleting, Lucia og 

sommerfest). 

 Vi jobber med positiv selvhevdelse; at barna tar sosialt initiativ og er en positiv og 

aktiv deltaker. 

 Lære å tåle motstand robuste barn 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å 

utjevne sosiale forskjeller (Rammeplan, s. 11:2017) 
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 https://www.elverum.kommune.no/hjerterom 

Hjerteromarbeidet: gjennom Hjerteromsarbeidet jobber vi med livsmestring og 

helse. Vi samarbeider med foresatte om dette arbeidet. De kalles inn til to 

foreldremøter på høsten.  

 

   https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/ 

 1. januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet.  

 Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det. 

 Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke har det bra. 

 Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra. 

 Alle som jobber i barnehagen skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om 

et barn ikke har det trygt og godt. 

 Barnehagen må lage en skriftlig plan, hvis et barn ikke har det bra i barnehage 

 Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til 

rette for at barnehagen oppfyller kravene i loven. 

 

 

Progresjon 

Slik gjør vi det: 

Eks på turopplevelser og selvstendighet: 

1.steg: Finne sko selv, korte turer i nærmiljøet, bli kjent med ulikt underlag 

2.steg: Trene på å ta på sko, dress, lue, osv. Litt lengre turer med større utfordringer, trene 

på å leie. Undre seg, språkstimuli. 

3.steg: Delta aktivt i påkledningen, bære egen sekk, lære turregler, undre seg, vokabular 

utvikles. 

4.steg: Pakke sekk, kle på stadig med mindre hjelp, leke, klatre, bygge, undre, forske, få 

kunnskap om naturen 

5.steg: Hva slags klær til hva slags vær? Hjelpe andre, vise hensyn, følge turregler, øke 

kunnskap og vokalubar, undre og forske. 

 

Se under hvert enkelt tema for mer utfyllende om progresjon. 

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. 

Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til 

rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. 

(Rammeplan, s. 44:2017) 

https://www.elverum.kommune.no/hjerterom
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/
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Arbeid med fagområdene 

 

 
 

 

 

 

KOMMUNIKASJ
ON SPRÅK               
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NATUR             
MILJØ      
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SAMFUN
N

ANTALL              
ROM               
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KROPP      
BEVEGEL

SE       
MAT                

HELSE

ETIKK         
RELIGIO

N  
FILOSOFI

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i 

barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse 

(Rammeplan, s. 37:2017) 

OMSORG 

LEK 

LÆRING 

DANNING 

 

https://www.pexels.com/photo/close-up-of-woman-working-256468/
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Kommunikasjon, språk og tekst 
Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og 

skape med kroppen som utgangspunkt (Rammeplanen, s 49:2017). 

Slik gjør vi det: 

0-2 år 2-4 år 4-6 

Barna blir lest for og blir 

fortalt korte, enkle historier 

og eventyr 

Vi støtter barnas språk ved 

benevning, bekreftelse og 

gjentakelse av rett ord 

Vi oppmuntrer barna til 

dialog 

Barna blir kjent med 

bevegelsessanger og rim 

Vi støtter barna i å øve seg 

på å lytte og vente på tur 

Barna introduseres for 

digitale hjelpemidler som 

digitalt mikroskop, Bee-bot 

og I-Pad 

 

o Faste sanger/regler 
til faste aktiviteter 

o Klappe stavelser i 
navn 

o Besøke biblioteket 
o Gode samtaler i 

rutinesituasjoner 
(begrepstrening) 

o Enkle puslespill 
o Bildebøker 

 
 

Barna leses for i korte 

tekstbøker og blir fortalt 

eventyr 

Barna oppmuntres til å tulle 

med språket 

Barna har gode 

samtalepartnere i de voksne 

Barna lærer enkle sanger, 

rim og regler 

Barna bruker digitale 

hjelpemidler som PC, 

kamera og I-Pad 

 

o Besøke biblioteket 
o Bruke kroppen til å 

uttrykke seg 
o Snakkepakken 
o Salaby på I-Pad 
o Klappe stavelser i 

navn 
o Kjenne igjen navnet 

sitt 
 

Barna leses for i lengre 

tekstbøker og blir fortalt 

mer avanserte eventyr 

Barna får dikte sine egne 

historier 

Barna får erfaring med tall, 

bokstaver, begreper 

Barna får kjennskap til 

alfabetet 

Barna oppfordres til å ta 

ordet i en gruppe 

Barnas videreutvikler sin 

språkhumor 

Vi reflekterer over hvordan 

vi snakker til hverandre 

sammen med barna 

Barna bruker digitale 

hjelpemidler som PC, 

kamera og I-Pad 

o Besøke biblioteket 
o Rimelotto 
o Barna tar bilder 
o Pusle bokstaver til 

ord 
o Nettvett 
o Eget mediatek 
o Språksprell 
o Snakkepakken 
o Salaby på I-Pad og 

PC 
Animasjonsfilm 
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Leseplan: 

Leseplan 

Elverum.pdf
 

Elverum kommune har utarbeidet en helhetlig leseplan for barnehager og skoler. Planen er 

laget for å kvalitetssikre språk- og leseopplæringen. Planen gjelder for alle aldersgrupper i 

barnehagen og alle trinnene i grunnskolen (s. 4 i leseplanen). Barnehagens innhold skal være 

allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som 

støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet 

støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær (s. 6 i 

leseplanen).  

Kropp, bevegelse, mat og helse 
Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og 

skape med kroppen som utgangspunkt (Rammeplanen, s 49:2017). 

Slik gjør vi det: 

0-2 år 2-4 år 4-6 

 
Vi gir barna rom og tid til å 

prøve selv (spise selv, kle på 

seg) 

Barna får varierte 

smaksopplevelser 

Barna bruker naturen til å 

bevege seg i ulendt terreng 

Barna bevisstgjøres på de 

ulike kroppsdelene 

Vi gir barna gode rutiner for 

håndhygiene 

Vi gir barna mulighet til å 

øve seg på å takle motgang 

 

Barna øver på å gå på do 

selv 

Barna oppmuntres til å 

smøre maten sin selv, og å 

smake på alt 

Barna øver på å kle på seg 

selv 

Barna bevisstgjøres på de 

ulike kroppsdelene 

Barna bevisstgjøres på 

hygiene 

Barna får kunnskap om hvor 

maten kommer fra 

Barna øver på å bli 

selvstendige ved dobesøk, 

måltid og påkledning 

Barna øver på å holde orden 

på sine egne saker 

Barna får mulighet til å lære 

seg grunnleggende 

ferdigheter i skigåing, 

hoppetau, klatring mm. 

Barna bevisstgjøres på 

kroppens behov og et 

variert kosthold 

Barna får kunnskap om og et 

forhold til personlig hygiene 

og respekt for andres kropp 
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o Være med på 
matlaging (trille ut 
boller, forme, røre, 
kjevle, smake) 

o Håndvask 
o De eldste øver seg på 

å smøre selv 
o Innendørs 

hinderløype 
o Mini-Røris 
o Aktivitetsdag 

Barna bruker naturen for å 

få varierte opplevelser i 

ulendt terreng 

 

o Minst én turdag i uka 
o Hinderløype 

inne/ute 
o Håndvask 
o Mini-Røris 
o Bake 
o Følelsesdukker 
o Aktivitetsdag 
o Skidag 
o Være med på 

matlaging (trille ut 
boller, forme, røre, 
kjevle, smake) 

o Besøk av 
tannpleiestudenter 

o Øve på å rulle, 
hoppe, hinke 

o Turer 
o Hinderløyper 
o Mitt valg 
o Henry 

førstehjelpsdukke 
o Snakke med barna 

om gode og vonde 
hemmeligheter 

o Skidag 
o Stallbesøk 
o Aktivitetsdag 
o Lekegrupper 
o Være med på 

matlaging og baking 
 

 

Egen matfolder:  

matfolder.docx
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Kunst, kultur og kreativitet 

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og 

organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon 

(Rammeplanen, s 50:2017). 

Slik gjør vi det:  

0-2 år 2-4 år 4-6 

Vi introduserer barna for 

ulike materialer 

Barna beveger seg til musikk 

og blir kjent med 

bevegelsessanger 

Barna får erfaringer med 

ulike rytmer og takt 

Barna får opplevelser i 

nærområdet 

o Male med ulike 
redskap på ulike 
materialer 

o Internasjonal måned 
o Mat fra ulike kulturer 
o Fingermaling 
o Gå på Mart’n 
o Går til museene 

 
Barna får erfaringer med 

ulike materialer og teknikker 

Barna blir kjent med ulike 

eventyr og sanger 

Barna drar på 

museumsbesøk 

Bli kjent med nye og gamle 

tradisjoner i Elverum, f.eks. 

Mart’n og våre egne 

barnehagetradisjoner 

 

o Sangleker 
o Forming 
o Eventyr 
o Utkledning 

Gå på Mart’n 

Barna uttrykker seg og sine 

opplevelser ved hjelp av 

ulike teknikker og materialer 

Barna og de voksne 

dramatiserer eventyr og 

fortellinger 

Barna skaper egne historier 

Barna får kjennskap til 

eventyrenes plass i norsk 

kulturtradisjon 

Barna drar på 

museumsbesøk 

o Forming 
o Musikk 
o Eventyr/drama 
o Gjenbruk 
o Lage skuespill 
o Bruke mikrofon/ 

framføre 
o Sang og dans ute og 

inne 
o Gå på Mart’n 
o Male på staffeli 
o Høytlesning 

 

                                                              



22 
 

Natur, miljø og teknologi 
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas 

vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig 

utvikling (Rammeplanen, s 52:2017).  

Slik gjør vi det:  

0-2 år 2-4 år 4-6 

Barna får erfaringer med 

årstider, vær og hvordan 

naturen endrer seg 

Vi undrer oss ute i naturen 

sammen med barna 

Barna får kjennskap til 

dyreliv 

 

o Konstruksjonsleker 
o Lek med naturens 

elementer 
o Hva må ha på av klær 
o Turer utenfor 

barnehagen 
o Bruke luper på tur 
o Sanseopplevelser 

(kald/varm) 
o Se på insekter 
o Fryse vann, smelte is 

og snø 
o Ruskendag 

Grillhytte 
 

 
Barna får erfaringer med de 

ulike årstidene 

Barna får gode 

naturopplevelser preget av 

spenning og undring 

Vi gjør ulike eksperimenter 

med barna 

 

o Eksperimenter 
o Følge årstidenes 

forandringer 
o Forstørrelsesglass 
o Turer i nærmiljøet 
o Grillhytte 
o Lage mat på bål 
o Turbingo 
o Søppelkunst 
o Søppelplukking i 

nærmiljøet 
Ruskendag 

Barna blir ytterligere kjent 

med naturens endringer 

gjennom de ulike årstidene 

Barna får nærmere 

kjennskap til samspill og 

sammenhenger i naturen. 

Barna blir kjent med enkel 

fysikk og kjemi gjennom 

eksperimenter 

Vi bruker nærområdet; 

museene, parken, skogen 

 

o Eksperimenter 
o Bruk av lupe 
o Terrarium 
o Grønnsakshage 
o Følge årstidene 
o Mat på tur 
o Hvilke planter og dyr 

har vi 
o Ruskendag 
o Delta på museets 

temadager 
o Hvor kommer maten 

fra 
o Miljøvern 
o Grillhytte 
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Antall, rom og form 
Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å 

forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet (Rammeplanen, s 53:2017). 

Slik gjør vi det: 

0-2 år 2-4 år 4-6 

 
Barna får erfaringer med 

ulike begreper, former og 

materialer 

Vi introduserer barna for 

telling, spesielt 1-2-3 og 

telleregler 

Vi øver på begreper (som 

over/under, først/sist, 

liten/stor) ved hjelp av 

eventyr 

 

o Enkle puslespill 
o Bruker fallskjerm for 

å sortere og øve på 
ulike farger 

o Kims lek med former 
og farger 

o Lager rom i rommet 
o Bruker perler i 

varierende størrelse 
 

 
Barna spiller spill med ulike 

geometriske former og 

farger 

Vi øver på begreper 

(over/under, eldst/yngst) 

Barna får kjennskap til 

ukedagene og dato 

Vi introduserer barna for 

telling fra 1-10 og telleregler 

 

o Ulike spill (terning, 
memo, lotto) 

o Kims lek 
o Turbingo 
o Mattekasse 
o Ordensbarn 
o Butikklek 
o Bruk av fallskjerm 

Dagtavle/ uketavle 

Vi leker og spiller spill som 

forutsetter grunnleggende 

forståelse av begreper, 

former, tall og 

størrelsesforhold 

Vi øver på geometriske 

begreper (sirkel, kvadrat, 

rektangel, trekant) 

Barna får erfaringer med 

avstand, vekt og volum 

Barna får kjennskap til 

måneder og årstider 

 

o Ulike spill (terning, 
memo, lotto, bingo, 
Uno, brettspill) 

o Eksperimenter 
o Eventyr 
o Bruk av fallskjerm 
o Mattekasse 
o Tallsprell 
o Dekke bord, telle 
o Orientering i og 

utenfor barnehagen, 
bruk av kart 

o I-Pad 
o Butikklek 
o Lage mat – måle og 

veie 
o Ordensbarn 
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Etikk, religion og filosofi 
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og 

preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot 

barnehagens (Rammeplanen, s 54:2017). 

Slik gjør vi det: 

0-2 år 2-4 år 4-6 

 
Barna oppmuntres til og får 

bekreftelse på gode 

handlinger 

Barna introduseres for 

tradisjoner knyttet til 

merkedager og høytider 

Barna blir sunget og lest for 

 

o Øve på å sette ord på 
følelser (empati) 

o Tilstedeværende 
voksne 

o Internasjonal måned 
o Lære om rett og galt 
o Mitt og ditt 
o Turtaking 
o Lydhøre voksne 
o Markere høytider og 

tradisjoner 

 
Vi møter barnas undringer 

med åpent sinn 

Barna oppmuntres til å vise 

respekt og solidaritet 

Vi reflekterer over rett og 

galt sammen med barna 

Barna blir sunget og lest for 

Barna introduseres for 

tradisjoner knyttet til 

merkedager og høytider 

 

o Kirkebesøk 
o Feire høytider og 

tradisjoner 
o Internasjonal måned 
o Filosofiske samtaler 
o Tilstedeværende 

voksne 
o Fokusbarn 

Feire høytider og 

tradisjoner 

Barna får erfaringer med at 

det er ok å være forskjellig 

og uenige 

Barna lærer seg å inngå 

kompromisser 

Barna filosoferer rundt liv 

og død 

Barna lærer mer om 

tradisjoner og opplevelser 

knyttet til de ulike 

høytidene 

 

o Rollespill om 
hvordan vi er mot 
hverandre 

o Vennskap 
o Kirkebesøk 
o Filosofiske samtaler 
o Internasjonal måned 
o Hva er en god venn 
o Massasje 
o Si fine ord til 

hverandre 
o Invitere andre 

kulturer inn til å 
bidra med mat, 
folkedrakt o.l. 

Feire høytider og tradisjoner 
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Nærmiljø og samfunn 
Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og 

erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn (Rammeplanen, s 56:2017). 

Slik gjør vi det:0-2 år 2-4 år 4-6 

 
Barna går på tur i nærmiljø 

Barna reiser med kollektiv 

transport 

Barna får erfaringer med å 

hente tralle og dekke bord 

Vi oppmuntrer barna til å 

medvirke i egen hverdag, 

ved å være oppmerksomme 

på dem 

 

o Gå turer i nærmiljøet 
o Familien min (bilder 

på veggen) 
o Tur til biblioteket 
o Besøk av brannbil 
o Bruke sanger som 

inneholder navnene 
til barna, f.eks. 
«Blomster små...» 

o Hverdagslykke 

 
Barna medvirker i egen 

hverdag ved f.eks. å 

bestemme turmål 

Barna deltar i lekegrupper 

med jevnaldrende 

Barna gjøres kjent med ulike 

tradisjoner og familieformer 

Barna deltar i samtaler der 

vi har fokus på ulike 

nasjonaliteter 

 

o Ordensbarn 
o Lekegrupper 
o Gå turer i nærmiljøet 
o Begynnende 

forståelse av 
trafikkregler (refleks, 
gå over veien) 

o Hverdagslykke 

Barna får opplæring i 

trafikkregler 

Barna får kjennskap til 

hvordan man bruker kart 

Barns medvirkning gjennom 

å lytte oppmerksomt, ta 

barna på alvor, 

barnesamtaler og 

oppmuntre deres initiativ 

Barna får mer ansvar som 

ordensbarn (dekke bord, 

telle, hygiene, orden) 

 

o Tar barna med i 
planlegging 

o Turer i nærmiljøet 
o Naffen 
o Bruk av skilt og andre 

symboler vi møter i 
trafikken 

o Enkel 
orienteringsløype 

o Utegruppe 
o Fotball 
o Hverdagslykke 
o Bruke etternavn, 

navn på søsken o.l. i 
samlinger 

o Eksempler på 
tursteder: museene, 
parken, skogen, 
campingen, andre 
barnehager, ELVIS, 
Pernille-båten 
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Trafikksikkerhets plan.  

Link: 

Trafikksikkerhet for 

Sorenskrivergården barnehage.docx
 

Elverum kommune har en overordnet plan for trafikksikkerhet. Barnehagen har ansvar for 

barnas sikkerhet, også når det gjelder trafikk. I rammeplanen for barnehager står det: 

«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker 

ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og 

ferdes trygt». 
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Barnehagens digitale praksis 

Slik gjør vi det: 

 Vi bruker alderstilpassede apper på I-Pad som stimulerer barna på de ulike 

fagområdene 

 Med I-Pad får barna mulighet til å lytte til og «spille» på instrumenter vi ikke har i 

barnehagen 

 Med vårt Smartboard kan barna tegne, se film, høre/se en musikkvideo, se bilder 

 Dokumentkamera 

 Prosjektkamera 

 Digitalt mikroskop 

 Kopimaskin 

 

0-2 år 2-4 år 4-6 

Lek og utforskning med  

I-Pad sammen med en 

voksen. 

Sang, rim og regler med  

I-Pad 

 
 

 

Lek og utforskning med  

I-Pad sammen med en 

voksen. 

Sang, rim og regler med  

I-Pad, pc  

Ta bilder. 

Søke etter informasjon på 

internett. 

Skrive ut/kopiere 

dokumenter 

Lek og utforskning med  

I-Pad sammen med en 

voksen. 

Sang, rim og regler med  

I-Pad, PC  

Ta bilder 

Lage digital bok. 

Lage film. 

Søke etter informasjon på 

internett. 

Skrive ut/kopiere 
dokumenter 

 

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring (Rammeplan, 

s. 44:2017) 
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Samarbeid mellom hjem og barnehage 

Slik gjør vi det: 

  Daglige samtaler med foreldre i bringe/hentesituasjonen. 

 Tilbud om minst to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. 

 Tilbud om foreldresamtaler ved behov. 

 Tilbud om oppstartsamtaler ved barnehagestart. 

 Tilbud om overgangssamtaler ved overgang mellom avdelinger. 

 Samarbeidsutvalg.  

 Ulike arrangement hvor foreldregruppa er involvert. 

 

Samarbeid med andre instanser 

Slik gjør vi det: 

 Faste samarbeidsmøter med barnevernstjenesten ca hver 3.måned med vår 

kontaktperson. Vi har i tillegg samarbeid rundt enkelt saker.  

 Sorenskrivergården har årlig partnerskapsavtale med ELVIS hvor vi har en 

utplasseringsordning for VG1 – og VG2elever. Dette vil i hovedsak gjelde Yrkesfaglig 

fordypning og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi tar imot inntil 10 elever hvert år. 

 Høgskolen i Innlandet og Sorenskrivergården inngikk våren 2017 en ny 4-årig 

partneravtale hvor vi forplikter oss til å være praksisbarnehage for 

barnehagelærerstudenter, og at vi stiller praksislærere (pedagogiske lærer) til 

disposisjon.  

 Vi har også samarbeid med PPT, Helsestasjonen, BUP og Habiliteringstjenesten rundt 

enkeltbarn og deres familier. 

 

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 

(Rammeplan, s. 29:2017) 

Elverumsbarnehagen har samarbeid med ulike aktører, som f.eks. helsestasjon,  

barneverntjeneste, BUP (barne- og ungdomspsykiatrien), PPT (pedagogisk-psykologisk 

tjeneste), HINN (høgskolen), ELVIS (Elverum videregåendeskole, barne- og 

ungdomsarbeider)  
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 Kompetanseplan: 

Kompetanseplan 

for sektor Utdanning 19.mai Høring.docx
 

Kompetanseplan for Sektor for Utdanning i Elverum 2020-22 er barnehage- og 

skoleeier og utdanningssektorens felles verktøy for systematisk og helhetlig arbeid 

med kompetanseutvikling i utdanningssektoren. Her er det blant annet samarbeid 

med PPT og skoler. Elverum kommune er en del av Sør-Østerdalregionen som 

samarbeider om ulike kompetansepakker sammen med blant annet Høgskolen i 

Innlandet.  

 

Overganger 

Slik gjør vi det: 

 

Brosjyre 2021.pdf

 

Stikkord fra oppstartsmodellen: 

 COS (circle of security) 

 Foreldremøte for nye familier i juni 

 5 dager med foresatte/nær relasjon tilstede 

 Oppstartsdialog hjem/barnehage 

 Trygghet, tillit, trivsel og tilknytning 

Slik gjør vi det: 

 Barna besøker ny avdeling med personal fra den avdeling barnet har gått på.  

Når barnet begynner i barnehagen 

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

og god start i barnehagen (Rammeplan, s. 33:2017). 

 

Når barnet skal begynne på en annen avdeling 

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

får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe 

(Rammeplan, s. 33:2017). 
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 Barna får tilbud om å spise frokost, lunsj eller frukt på ny avdeling, og også være der 

og leke 

 Overgangssamtale fra avdeling til avdeling i barnehagen gjennomføres av pedagoger  

 Overgangssamtale mellom barnehage og hjem før overgang til ny avdeling 

 Vi rullerer innimellom på personalet slik at mange får voksne de kjenner når de skal 

over på ny avdeling 

 Foreldre har mulighet til å være med barna litt den første dagen om de ønsker det. 

 

 

 

 

 

 

Slik gjør vi det: 

 Egen klubb for skolestarterne, ABC klubben 

 Faste dager hvor ABC klubben har egne aktiviteter både inne og ute 

 Førskoledag hvor barn og foreldre inviteres til sine skoler 

 ABC klubben besøker alle skolene hvor barn skal begynne i løpet av våren 

 Samtale mellom barnehage og skole 

Når barnet skal begynne på skolen 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få 

en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.  

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at 

det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal bidra til at 

barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet 

og tro på egne evner (Rammeplan, s. 33:2017) 

I Kunnskapsdepartementets veileder ”Fra eldst til yngst – samarbeid og sammenheng 

mellom barnehage og skole”, påpekes det at kommunen har et overordnet ansvar for å 

koordinere samarbeidet mellom barnehager og skoler i kommunen, for å legge til rette 

for en best mulig overgang fra barnehage til skole. Kommunen skal legge premisser for 

samarbeidet, for å kvalitetssikre overgangen for alle kommunens barn, uavhengig om 

barnet har gått i kommunal eller private barnehage. Både i Rammeplan for barnehage og 

i skolenes Læringsplakat, slås det fast at barnehage og skole skal samarbeide til barnets 

beste. Både styrer/ daglig leder i barnehagen og rektor har ansvar for å sørge for at 

samarbeidet mellom enhetene fungerer best mulig. 
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