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FORORD 

Du har nå åpnet vår nye årsplan i Elverumsbarnehagen. Dette er en 3 årig overordnet plan som 

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. Vi arbeider ut i fra noen felles 

standarder, selv om det alltid vil være noen ulikheter med bakgrunn i barnehagens pedagogikk. 

Detaljerte planer inngår i periodeplaner, månedsplaner, ukeplaner, dagsplaner osv i hver enkelt 

barnehage/avdeling/sone/base/fløy. 

Når det er sagt, barnehagenes ansatte følger Barnehageloven, som blant annet sier at vi skal i 

samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling. (§1) 

Vi har også tydelige retningslinjer og føringer fra statlig hold, rammeplanen er styrende for alt arbeid 

i barnehagen. Denne årsplanen er basert på innholdet i den.  

Alle våre medarbeidere leverer politiattest ved tiltredelse og har selvfølgelig taushetsplikt. 

Vi har egne lokale utviklingsarbeid og kompetanseløft , både kommunalt og regionalt.  Det å være 

faglig oppdatert, reflektere over egen praksis, og hele tiden være utviklingsorientert, er noe vi 

etterstreber i alle våre barnehager.  

Barnehagene har fått noe større plass i vårt samfunn enn tidligere. Nesten alle barn i alderen 1-6 år 

går i barnehage. Samfunnsmandatet og vårt ansvar har blitt utvidet, barnehagen er den første 

arenaen i læringsforløpet. Det er viktig for meg å understreke at læring i barnehage ikke er det 

samme som i skolen. Den viktigste læringen er alt som omhandler det å være et menneske, sosialt, 

synet på seg selv og andre, evne til empati, vennskap, kommunikasjon og samarbeid. Dette krever 

mye av de ansatte. De ansatte i våre barnehager har et stort ansvar for å tilrettelegge og skape gode 

hverdager sammen med barna. Dette for å etablere gode spor i barnehjernen slik at hvert barn 

utvikler et positivt selvbilde og opplever en tidlig barndom tuftet på gode relasjoner, profesjonell 

omsorg og tilstedeværelse. Framtida er her og nå. 

 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. 

 

 

 

 

Tord Arnesen, 

utdanningssjef 
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VELKOMMEN TIL VÅR BARNEHAGE 

Vestad barnehage, det er vi. 

Her skal du høre hva vi kan gi:   

 

Uteområdet vårt liker vi bra, 

og skogen ved siden av er god å ha. 

Der går vi turer hele året. 

med ski på beina eller blomst i håret. 

 

Rutiner og trygghet det må det være, 

og gjennom humor og lek er det lett å lære. 

Vi mener at hverdagen er det som er viktig, 

og da må vi lære å omgåes riktig. 

Unger og voksne jobber i lag, 

og alle bestemmer litt hver eneste dag.  

 

Sosialt samspill gjennom lek og læring, 

gir kroppen og hodet riktig næring. 

Hvis en trenger hjelp til å få på seg klærne,  

Hjelper kameraten til, mer enn gjerne. 

 

Det er ikke alltid bare norsk du vil høre, 

 for hvis du lytter og bruker ditt øre 

kan hende du oppfatter ukjente ord 

- vi har forskjellige kulturer rundt vårt bord. 

Det gir mangfold vi alle vil ha, 
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Beriker vår hverdag og gjør oss gla’! 

 

Vi er ute hver dag, uansett vær,    

løper og sykler og klatrer i trær. 

Barn er glad i å bruke kroppen, 

og fysisk utfoldelse det er toppen. 

 

I barnehagen vår har vi gymrom på ”felles”,   

her kan det både hoppes og sprelles. 

På Vestad skole er gymsalen svær,    

og nesten hver uke er noen av oss der. 

Der kan vi klatre, hoppe og leke, 

spille bandy, balansere og bli spreke. 

 

Språksprell er noe for de store, 

vi treffes en ukedag, og fokus er ”ordet”. 

Med rim og regler, og lek og sang, 

er dette spennende hver eneste gang. 

 

Hverdagene er mange, men det er også fest! 

Da dekkes det langbord, og alle er gjest. 

Når barnehagen i blant har kafe, 

kan slekt og venner også bli med. 

Dette er kos for både liten og stor, 

og praten går løst rundt hvert eneste bord. 
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ELVERUMSBARNEHAGENE 

Det er både private og kommunale barnehager i Elverum. 10 kommunale og 8 private. 

Vi har en del felles, deriblant  denne årsplanen. Ellers har styrerne noen felles treffpunkt, det 

arrangeres forum for barnehagelærere/ped.ledere, minikurs for assistenter og fagarbeidere + at det 

arrangeres enkelte planleggingsdager/ fagdager og felles aktiviteter med barna der alle er tilstede. 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. 

Parallelt er vi med i satsningen «Inkluderende barnehage -og skolemiljø» som 

Utdanningsdirektoratet driver. Dette er et arbeid som omhandler mobbing. Både barnehager og 

skoler deltar. De ulike private barnehagene har også sine egne satsninger fra sine eiere. 

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 oppstartsmodellen 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 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, 2017) 

 

De private barnehagene kan ha egne verdisett, planverk og visjon. 

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 
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PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON 

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

har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er 

å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal 

barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i 

barnehageloven og rammeplanen. (Rammeplan, 2017) 

SLIK GJØR VI DET: 

 Hver avdeling lager egne detaljerte planer ut fra barnehagens årsplan, på bakgrunn 

av barnas alder og progresjon 

 Detaljplanene ligger alltid på MYKID 

 Planene våre er alltid så åpne at barna skal ha mulighet for medvirkning 

 Foreldre har mulighet for påvirkning under foreldremøter, foreldresamtaler og i su-

møter 

 Personalet dokumeterer hva vi gjør ved å ta bilder av aktivitetene som foregår, lager 

plansjer og henger opp på avdelingen, samt viser på mykid 

 Hver avdeling velger et område de ønsker å vurdere mer inngående hvert halvår 

 Vi vurderer oss selv i avdelingsmøter og personalmøter. Vi benytter forskjellig 

verktøy: som praksisfortellinger, IGP, verdikort, dialogduk, Kari Pape-treet ved 

vurdering  

 Vi observerer og reflekterer for å hele tiden å justere kurs 

 Vi besvarer kommunalt tilsyn 
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LEK 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens  

egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode  

vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur.  

Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring,  

og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal  

inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne.  

Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede,  

humor, spenning og engasjement gjennom lek  

- alene og sammen med andre. (Rammeplan, 2017) 

 

SLIK GJØR VI DET: 

 Vi lager stimulerende lekemiljøer sammen med barna 

 Ansatte er med i barns lek 

 Ansatte tilbyr nytt slik at leken utvikler seg 

 Leken gjennomsyrer alle aktiviteter vi tilbyr 

 Vi glemmer aldri at lek er barnets måte å forstå og undersøke verden på  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Lek gir læring,  

         den voksnes  

               ansvar 
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LÆRING 

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som  

støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.  

Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener,  

materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling.  

Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes,  

stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser.  

Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger,  

utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke  

hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.  

Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal  

få bidra i egen og andres læring. (Rammeplan, 2017) 

 

SLIK GJØR VI DET:  

 Vi tar utgangspunkt i barnas interesser, lager små prosjekter for å undersøke, oppdage 

og forstå sammenhenger (støttende stilas) 

 Barna får lære ved å ta på, smake på, erfare, prøve ut og undersøke 

 Vi arbeider for å skape læringslyst hos barna ved å benytte disse metodene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Jeg vil! 

               Jeg kan! 
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OMSORG 

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og  

trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet.  

Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit  

til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve  

å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte  

de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for  

omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og  

mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.  

Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna  

til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas  

egne omsorgshandlinger. (Rammeplan, 2017) 

 

SLIK GJØR VI DET: 

 Vi arbeider for at barna føler seg trygge og blir tatt vare på 

 De primære behov dekkes, men det skal også være noe mer. Vi benytter tid og gir tid 

ved å ha gode samtaler og en til en kontakt under bleieskift og dobesøk 

 Alle barn blir sett og føler at de blir sett 

 Barna skal få et fang når de ønsker det og tid til samtale når de vil, jamf COS 

 Vi roser og legger vekt på gode, omsorgsfulle handlinger barna i mellom, da ros sprer 

nye gode handlinger 

 Vi respekterer alle for den de er 

 Vi er fysisk tilstede på gulvet der barna er, slik skaper vi tilgjengelige voksne, som 

igjen skaper trygghet 

 Vi viser interesse for hva barna holder på med 

 Vi streber etter at alle skal bli tatt godt imot når de kommer, for å få en god start på 

dagen 

 

 

Alle skal bli sett,    

hørt og møtt 
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DANNING 

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. Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet  

samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes  

og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå  

elles verdier og normer som er viktige for fellesskapet.  

Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til  

samfunnet, natur og kultur. (Rammeplan, 2017) 

SLIK GJØR VI DET: 

 Barna er sammen med voksne og vi snakker om det vi gjør, ser og opplever 

 Alle trenger å bli hørt og få si sin mening 

 Det vi har fokus på blir det mer av, vi må ikke alltid rette feil handling, men rose den 

rette 

 De voksne skal veilede barna slik at de kan tilegne seg felles verdier og normer som 

er viktige for fellesskapet 

 Vi viser ved å gjøre selv, hva barn skal gjøre 

 Vi snakker sammen, vi forklarer  

 Vi er reflekterende sammen med barn om både barns og voksnes adferd. 

 

 

BARNS MEDVIRKNING 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning  

ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan  

få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige  

virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven  

§ 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal  

jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og  

vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal  

få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.  

(Rammeplan, 2017) 

 

SLIK GJØR VI DET: 

 Vi har åpne planer som gjør at barn kan være med å påvirke hva de selv vil holde på 

med, både i det daglige, her og nå, men også fremover 

 Vi tilrettelegger for barnas innspill og ønsker i hverdagsaktivitetene 

        Ta meg på alvor!  

        Jeg har noe å si! 

            Her er jeg! 

            Der er du! 

            Her er vi! 
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 Vo voksne ser hva barna er opptatt av og planlegger ut fra det 

 Vi voksne er tilstede der barna er for å fange opp hva barna er opptatt av 

 Vi tar opp igjen barna innspill senere, hvis vi ikke kan gjennomføre det akkurat da de 

spør 

 Når vi ser at barna ønsker / kommer med innspill i samlinger, følger vi barnas ide 

 

FYSISK OG PSYKISK HELSE  

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende  

funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.  

Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.  

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring 

 og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.  

Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen 

håndtere, stoppe og følge opp dette. 

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av  

kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og  

kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og  

livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering  

og fremme nestekjærlighet. (Rammeplan, 2017) 

 

SLIK GJØR VI DET:  

Hva er hverdagslykke for deg? For meg? For oss i gruppa / hele barnehagen? Vi skal ha fokus 

på enkle gleder, hva gjør barnet glad? Det er ofte ikke de store tingene – kanskje bare å få en 

klem, sitte i armkroken å bli lest for, huske sammen med en venn, grave ei grøft i sandkassa, 

bake eller være ordensbarn... Det viktige er at noen ser deg, tar deg og dine meninger på 

alvor og at vi ser at nettopp det å være deg har en stor verdi – og at vi har lyst å være 

sammen med deg. 

Gjennom samtaler og observasjoner ønsker vi å sette ord på hverdagslykken – hva er det 

som kaller fram smil, latter og den gode leken? Hvordan kan vi legge til rette for en hverdag i 

barnas tempo, der undring over små ting har god plass? Det er vi voksne som må tenke og se 

og kanskje endre litt underveis; Er det viktig at vi skynder oss nå, eller kan vi vente litt med 

maten? Skal vi gå helt til maurtua, eller er den store søledammen mer spennende i dag?  

Dette er selve essensen i barnehagelivet.  Dette er det vi arbeider med. Det er så enkelt og 

så vanskelig. De ansatte må være «på» hele tiden, sammen med barna, observere, snakke 

med, bemerke positive ting, tilpasse, veilede, vi har alle muligheter for å utjevne forskjeller 

oss imellom ved å vise respekt, prøve å forstå alle handlinger og være medmenneske, for 

dermed å overføre dette til barn. Alle er like viktige, gutt som jente, alle skal få utvikle seg, 

ingen trenger være flinke, dyktige, bevise noe, barn er viktige slik som den enkelte er. 

        Trygg og sterk! 
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Vi har forskjellige metoder vi følger ved behov: Cos, Kari Lamer,  

Lions:mitt valg, alle fremmer sosial kompetanse og god fysisk  

og psykisk helse. 

 

Det vi setter fokus på, det vokser.  

Derfor ser vi etter det positive i alt og alle.  

 

 

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. Personalet skal 

utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. 

Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, 

leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, 

interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Rammeplan, 2017) 

 
                                       

          

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 selv. 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  

 

 Barnehagen har tre avdelinger inndelt etter alder. Dette gir en naturlig mulighet for 

progresjon 

 De ansatte tilbyr / setter frem lekemateriell og bøker tilpasset alderen på avdelingen 

https://www.pexels.com/photo/close-up-of-woman-working-256468/
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 De yngste barna «todler» på gulvet og erfarer livet på den måten. Uteleken foregår stort 

sett i barnehagen og dens nærområde 

 De mellomste prøver seg på «alt», sammen med voksne: maler, rollelek, bygger, leser, 

bøker, pusler, perler. De leker mye ute i barnehagen, og går turer i nærmiljøet og skogen. 

 De eldste barna begynner å få lyst til å lek litt alene og de ønsker å kunne lukke døra. De 

er opptatt av konstruksjonslek. De begynner å interessere seg for bokstaver og å skrive 

navnet sitt, vi tilbyr «skoleforberedende aktiviteter». Uteleken for de eldste foregår mye 

ute på barnehagens område, men også i skogen både sommer og vinter. De eldste 

(skolestarterne) får tilbud om ulike kulturarrangement utenfor barnehagen og drar på 

turer litt lengre ( de kan f.eks gå til museene) 
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ARBEID MED FAGOMRÅDENE  

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse  

og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra  

til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen  

skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene  

skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. 

Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og  

prege arbeid med fagområdene, og barnas rett til medvirkning  

skal ivaretas. Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet  

med fagområdene. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas  

engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan  

oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag.  

(Rammeplan, 2017) 
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SLIK GJØR VI DET: 

 

 Toddlerlek inne på felles 

 Vi spiller forskjellige spill / puslespill 

 Vi undrer oss og snakker med barn 

 Vi benytter rett benevning ( som rektangel, sirkel...) 

 Vi benytter naturen og løse deler for å konstruere i lek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper 

barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. 

Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna 

kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og 

kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet 

skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for 

problemløsing. (Rammeplan, 2017) 

(Rammeplan, 2017) 
 

ANTALL 

ROM 

FORM 
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SLIK GJØR VI DET: 

 

 Vi sier JA til barns kreative innspill i leken, både ute og inne 

 I barnehagen har vi tilgjengelig materiell for ulike aktiviteter, tilpasset alder  

( pappesker, tepper, gjenbruksmateriell, utkledningstøy, instrumenter 

formingsmateriell) 

 Vi gir barna felles opplevelser tilpasset alder i form av bøker, fortellinger, eventyr, 

dramatiseringer, rim regler, og for de eldste besøk på ulike kulturarrangement 

utenfor barnehagen. Dette gjør vi for å stimulere til barns egne uttrykk. 

 Presentere ulike musikksjangere, synge og spille instrumenter, motivere barna til å 

uttrykke seg med musikk, drama, dans og bevegelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og 

kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape 

kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

(Rammeplan, 2017) 

 

 

KUNST 

KULTUR 

KREATIVITET 
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SLIK GJØR VI DET: 

 

 Vi legger til rette og motiverer for aktiv bruk av kroppen, både ute og inne 

(skogsturer, gym, røris, skiturer – ut fra alder) 

 Vi serverer sunn og næringsrik mat, både brød, varmmat og frukt, og vi åpner for 

barnas deltakelse i matlagingen 

 Vi har felles måltider, som skaper rom for gode samtaler og matlyst 

 Vi er opptatt av å lære barn god hygiene 

 Vi gir mulighet til ro, hvile og avslapping hver 

dag  

 Voksne er alltid sammen med barna og vet hva 

som foregår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, 

oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom 

medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise 

sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra 

til god helse. (Rammeplan, 2017) 

KROPP 

BEVEGELSE 

MAT 

HELSE 
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SLIK GJØR VI DET: 

 

 Vi viser åpenhet, ærlighet og respekt for hverandre, noe som er Elverum kommune 

sitt verdigrunnlag. 

 Vi filosoferer og undrer oss sammen, rundt opplevelser og tanker barna har 

 Vi er alltid tilstede i barnas lek og aktivitet, slik at vi kan snakke med barna om verdier 

og etikk der det er naturlig. 

 Vi fokuserer å alt som er likhet mellom oss, og er åpne og tolerante for forskjeller. 

 I samarbeid med barnas foresatte gir vi barna kjennskap til og markerer merkedager, 

høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er 

representert i barnehagen. 

 Vi gjør unnskyld. (gi kos, henter en annen leke, etc, er lettere enn å si unnskyld) 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn 

preget av livssynsmangfold. (Rammeplan, 2017) 

 

ETIKK 

RELIOGION 

FILOSOFI 
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SLIK GJØR VI DET: 

 vi synger, forteller eventyr / bøker, ved å benytte konkreter 

 de ansatte er alltid sammen med barna på golvet, for å lese/ oppfatte barnas 

kroppsspråk 

 barna er med i daglige aktiviteter som å dekke på bordet, benevne det vi ser, si navn 

på, har samtaler rundt matbordet 

 de eldste barna gjennomgår et metodisk språkopplegg som heter: Språksprell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at 

barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, 

språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. 

Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og 

tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og 

utvikling. (Rammeplan, 2017) 

 

KOMMUNIKASJON 

SPRÅK  

TEKST 
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SLIK GJØR VI DET: 

 

 Vi bruker naturen aktivt ved å leke og benytte alle sansene på turer i skogen, til alle 

årstider 

 Vi undrer oss, eksprimenterer, og reflekterer om naturfenomener, ut fra alder 

 Vi er ute i alle slags vår, året rundt 

 Vi kildesorterer, har «ruskenuke» og vektlegger at vi kan ta vare på naturen f.eks 

plukke søppel 

 Den ansatte er tilstede i øyeblikket og tar vare på alle mulighetene for opplevelser og 

læring som dukker opp, som å se hakkespetten, maurtua osv 

 Vi tilbyr leker som fremmer konstruksjonslek, slik som lego,  

byggeklosser, data / ipad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Barnehagen skal bidra til at barna blir 

glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer 

evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike 

årstider. (Rammeplan, 2017) 

 

NATUR 

MILJØ 

TEKNOLOGI 
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SLIK GJØR VI DET: 

 

 Barnet blir trygg og kjent på egen avdeling, før de utforsker og blir kjent i resten av 

barnehagen 

 Vi snakker og ser på bilder av barnet og barnets familie i barnehagehverdagen 

 Vi bruker skolgen og nærmiljøet vårt aktivt gjennom hele året 

 Ut fra barnets alder deltar vi på ulike arrangement vi blir invitert til 

 Vi følger Elverum kommunes intensjonsavtale med Trygg Trafikk, for å bli en 

trafikksikker kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger 

grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et 

demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og 

erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med 

eget nærmiljø, samfunnet og verden. (Rammeplan, 2017) 

 

NÆRMILJØ 

SAMFUNN 
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DIGITAL PRAKSIS 

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale 

verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å 

oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av 

digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy 

brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft 

og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. 

(Rammeplan, 2017) 

SLIK GJØR VI DET: 

 Vi tar bilder – i perioder er barna med og tar disse 

 Vi respekterer de som ikke liker å bli tatt bilde av 

 Vi har forskjellige apper på Ipaden som fremmer utvikling og læring på ulike nivåer 

 De eldste er med og lager animasjonsfilm, som vises i kulturhuset under 

fellesarrangment for alle barnehager 

 Vi bruker my-kid som informasjonsverktøy ut til foreldrene. 

Her legger vi også ut bilder, av og til litt kort referat fra dagen 

 Barnehagen tar i bruk digitale mikroskop fra høsten 

 Personalet skal kurses i digital praksis og digital dømmekraft 
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SAMARBEID MED HJEMMET 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, 

og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1. 

Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre foresatte. Barnehagen skal ivareta 

foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. 

barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets 

beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og 

utvikling. (Rammeplan, 2017) 

SLIK GJØR VI DET: 

 Vi har en oppstartssamtale hvor vi går igjennom barnet og familiens behov ved starten i bhg 

 Vi samtaler ved bringing og henting hver dag, for å formidle små og store hendelser med 

hverandre 

 Vi tilbyr to individuelle samtaler om barnet med barnets foreldre, hvert år 

 Vi inviterer til foreldremøte og innholdet i møtet omhandler barnehagehverdagen til alle 

barna, diskusjon er ønskelig og mulig 

 Barnehagen inviterer til sosiale treff – kafeer – hvor vi sitter ned oss snakker og hygger oss 

sammen 

 Barnehagen benytter nettstedet: mykid, til informasjondeling. Foreldre kan også benytte  

nettstedet til å gi ansatte beskjeder om barnet 

 Alle foreldre er med i barnehagens foreldreråd 

 To av foreldrene velges til å være med i barnehagens samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget 

er et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ, som blir forelagt saker som har 

betydning for barnehagens innhold og virksomhet 
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SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER: 

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

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

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

SLIK GJØR VI DET: 

 Vi samarbeider med andre instanser, da vi har et behov for annen kompetanse enn det  vi 

besitter selv, til barns beste 

 Gjelder samarbeidet rundt enkeltbarn, er foreldre alltid med i henvisningen til rett instans 

 

 

 

 

OVERGANGER  –  samarbeid og sammenheng 

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.  

Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom  

slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og  

knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet  

begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett  

oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve  

tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. (Rammeplan, 2017) 

 

Da barnet starter i barnehagen er vi opptatt av følgende: 

        Felles oppstarts- 

                modell 
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 Vi arbeider etter COS (circle of security) – trygghetssirkelen 

 
 Vi holder foreldremøte for nye familier i juni 

 5 dager med foresatte/nær relasjon tilstede 

 Oppstartsdialog hjem/barnehage 

 Trygghet, tillit, trivsel og tilknytning 

 Vi sender brev til barnet før barnehagestart med tilvenningsplan, bilde av personalet på 

avdelingen og informasjonshefte om barnehagen 

 

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, 2017) 

SLIK GJØR VI DET: 

 Vi samarbeider internt på huset både morgen og kveld med å ta i mot og si ha det til de 

barna som er tidlig og sent i bhg 

 Barna ferdes fritt mellom avdelingene tidlig om morgenen og sent på ettermiddagen 

 Barn og ansatte besøker andre avdelinger ved fellesarrangement gjennom hele året 

 Barn som skal bytte avdeling besøker ny avdeling sammen med kjente ansatte 

 Barna får lov til å beslke sin gamle avdeling så lenge de har behov for det 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9roPe3YnbAhUFjiwKHd3ND4wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.radoy.kommune.no/circle-of-security.395258.nn.html&psig=AOvVaw1-u4e0a_cnjlLr1HxDmf6D&ust=1526542935866786
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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, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Veiledningshefte 
overgang bhg_skole_mars2018.docx

 

 Sagstua besøker jevnlig gymsalen / utelekeplassen på skolen, for å bli kjent  

 Skolestarterne blir invitert til 1. klasse på våren 

 Det overbringes informasjon om barnet til skolen, ved foreldres samtykke 

 

KONTAKTINFO 

Vestad barnehage 

Mårvegen 30 

2406 Elverum 

e-post: evy.hogstad.bakkestuen@elverum.kommune.no 

Telefonnummer til barnehagen er: 

- Kontor: 62436450 

- Sagstua: 41562135 

- Terningen:41559969 

- Lilleskansen: 95911488 

All informasjon om hva som skjer fremover finner du på: www.mykid.no  Du får eget passord. 

Felles 

        overgangsplan 

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.  
 
 

http://www.mykid.no/

