
Årsplan	for	Søbakken	barnehage	2016-2017	

Vår	visjon	

«La	meg	klare	det	selv»	

Marihøna	

Kvisten	

Kongla	



Årsplan	
Barnehageloven pålegger alle barnehagene å utarbeide en årsplan, som skal fastsettes av SU. 

Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet om det pedagogiske innholdet, for å styre 

virksomheten bevisst og i uttalt retning. «Den skal inneholde informasjon om hvordan 

barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige 

utvikling i samarbeid og forståelse med barnas hjem». Årsplanen er et utgangspunkt for 

foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen og grunnlag for kommunens 

tilsyn med barnehagen. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til 

eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. 

	

Rammeplanen 
«Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver» er en forskrift til «Lov om 

barnehager». Den gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Den har som mål å 

gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, 

gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen er det viktigste 

verktøyet, grunnlaget for vårt daglige virke og synliggjøres blant annet gjennom våre 

månedsplaner.  

 

Overgang barnehage skole ivaretas gjennom felles veiledningshefte utarbeidet av Kommunen, 

for å legge til rette for best mulig overgang. Du leser planen på følgende link: 
https://www.elverum.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=483&FilId=1898	

Vi har en egen leseplan for Elverumsbarnehagene og Elverumskolene, utarbeidet for å 

kvalitetssikre leseopplæringen i kommune. Den har som mål å kvalitetssikre språk og 

leseopplæringen i tråd med de mål som lærerplanen setter. Du leser planen på følgende link: 
https://www.yumpu.com/no/document/view/18436540/leseplan-elverumpdf-elverumskolen/3 

Kommunens har utarbeidet en felles «Pedagogiske plattform» for sine barnehager.  

Den inneholder verdigrunnlaget i Elverum, forankring, felles grunnsyn, og hverdagslykke for 

ivaretagelse av barns psykiske helse. Den tar også for seg fagområdene fra rammeplanen, den 

er bygd opp i tre «trappetrinn» som bygger naturlig på hverandre for å sikre progresjon i 

utvikling og læring. Du leser planen på følgende link: 
https://www.elverum.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=384&FilId=1384 

 



Visjon	for	Søbakken	barnehage	
Barnehagen skal gi barna omsorg og trygghet, som motiverer for skaperglede og 

nysgjerrighet. Barn og foreldre skal møte personal som fokuserer på det unike i barna, deres 

potensial og kompetanse, barnas egne ressurser. Gjennom kreativitet og mestring skal barna 

oppleve et læringsmiljø som styrker dem på egne ferdigheter,  

«	LA	MEG	KLARE	DET	SELV»	

Lek	gir	læring	
Lek gir læring er et regionalt utviklingsarbeid med vekt på kvalitetsutvikling. Målet er å sikre 

kvaliteten på barnehage -tilbudet ved å utvikle barnehagene som lærende organisasjoner og 

styrke den enkelte barnehage som læringsarena. 

I dette arbeidet ønsker Søbakken barnehage å sette fokus på «Barnehagen  som kulturarena»  

Dette for å ivareta barns egen kulturskaping. Vi ønsker at estetikk og kulturformidling skal 

prege det fysiske miljøet. Få opplevelser av et større utvalg av forskjellige estetiske 

uttrykksformer. De voksne må legge til rette for og gi rom for forskjellige estetiske 

yttringsmåter. Barn og voksne må undre seg sammen for å styrke den kulturelle 

læringsarenaen. 

	 	



Barnehagens	oppgaver	
SAMARBEID MED BARNAS HJEM: 
• Barnehagen skal gi barn under 

opplæringspliktig alder gode utviklings- og 
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og 
samarbeid med barnas hjem. 

• Barnehagen skal bistå hjemmene i deres 
omsorgsoppgaver, og på den måten skape et 
godt grunnlag for barnas utvikling, livslange 
læring og aktive deltakelse i et demokratisk 
samfunn. 

                           

SLIK GJØR VI: 
• Foreldremøte for nye foreldre før barna begynner i 

barnehagen. 
• Foreldremøte etter oppstarten, høsten. 
• Den daglige samtalen i hente og bringesituasjoner. 
• Foreldresamtaler, tilbud om to ganger i året.  
• Dialogmøte med foreldre i etterkant av 

brukerundersøkelsen, vår. Hvis svarprosenten er 
bra(Ca50%)og det melder seg nok foreldre til møte. 

• For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal 
barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, SU. 

DANNING: 
• Danning skjer i samspill med omgivelsene 

hvor menneskelig likeverd, åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er 
sentrale samfunnsverdier. 

• Samhandlingsprosesser mellom barn og 
voksne skal ivareta barns behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som 
grunnlag for allsidig utvikling. 

• Vår danning er knyttet til dagligliv og det 
hverdagslige i møte mellom mennesker, 
hvor barna utvikler evner til å reflektere 
over egne handlinger og væremåter. 

SLIK GJØR VI: 
• Danning skjer gjennom omsorg, lek og læring (viser til 

områdene som følger).  
• Vi voksne skal gi barn utfordringer og muligheter til å 

utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle 
omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnende valg. 

• Voksne skal være gode rollemodeller som er lyttende og 
åpen til barns spørsmål og nysgjerrighet. 

• Voksne skal skape gode prosesser i hverdagen så barna 
utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrige 
til omverdenen. 

• Voksne skal gi opplevelser som gir barna erfaring på at 
de er verdifulle medlemmer av et stort fellessakap. 

OMSORG: 
• Barn har rett til omsorg og skal møtes med 

omsorg, personale har en yrkesetisk 
forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor 
alle barn i barnehagen. 

• Omsorg skal prege og komme til uttrykk i 
alle situasjoner i hverdagslivet. 

• Gi barna mulighet til å gi og å ta imot 
omsorg, noe som er grunnlaget for utvikling 
av sosial kompetanse og et viktig bidrag i et 
livslangt læringsperspektiv. 

SLIK GJØR VI: 
• Barn skal møtes på en omsorgsfull måte ved at vi ser 

barnet og lytter til barnet. 
• Voksne skal være oppmerksomme og vise åpenhet 

ovenfor det unike hos barna. 
• Voksne skal være gode rollemodeller for barna i 

mellommenneskelig samspill, i danning inngår 
oppdragelse som en prosess der voksne leder og  veileder. 

• Alle barn skal få være seg selv og de skal føle en 
tilhørighet til barnehagen. 

LEK: 
• Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, 

livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser 
og aktiviteter i utfordrende og trygge 
omgivelser. 

• Leken har en egenverdi og er en viktig side 
ved barnekulturen og skal ha en 
fremtredende plass i barns liv i barnehagen 
for å fremme læring og danning. 

SLIK GJØR VI: 
• Voksne skal legge til rette for variert lek inne og ute, 

være aktive og tilgjengelige i leken der hvor barna er.  
• Voksne skal støtte, inspirere og oppmuntre for å gi gode 

opplevelser og erfaringer i leken.  
• Voksne skal legge til rette for å skape gode relasjoner slik 

at barna skal få utvikle vennskap og samhandling. 
• Voksne må tilføre og bygge opp under humor for å 

fremme fantasi, skaperglede og livsutfoldelse.          
LÆRING: 
• Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, 

vitebegjær og lærelyst, for å legge et godt 
grunnlag for livslang læring og danning. 

• Læring foregår i det daglige samspillet med 
andre mennesker gjennom opplevelser og 
erfaringer om seg selv, om andre 
mennesker, om samspill og den fysiske 
verden omkring. 

• Barnehagen skal styrke barns læring i 
formelle og uformelle læringssituasjoner. 

SLIK GJØR VI: 
• Voksne skal undre oss sammen med barna og være 

støttende i deres utforskning i her og nå situasjoner. 
• Voksne legger til rette for at barna får ulike erfaringer og 

oppgaver de kan mestre utfra nivå og modning. 
• Voksne skal arbeide for å gi barna gode holdninger til 

bruk av digitalt verktøy og vise ulike måter å bruke dette 
på for å gi impulser til videre arbeid og søke ny 
kunnskap. 

 

	 	



BARNS MEDVIRKNING: 
• Barn skal ha rett til medvirkning tilpasset 

alder og forutsetninger.  
• Barns følelsmessige uttrykk skal bli tatt på 

alvor. 
• Barnehagen må ta utgangspunkt i barns 

egne uttrykksmåter 
• Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv 

deltakelse i planlegging og vurdering av 
barnehagens virksomhet.   
 

SLIK GJØR VI DET: 
• Voksne må se hele barnet. 
• Voksne må lytte til hva barnet faktisk sier. 
• Voksne skal være observante, lytte til – og ”lese” barns 

kroppsspråk, ta de med i planlegging og vurdering. 
• Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god 

kommunikasjon mellom barn-personalet,foresatte-
personalet personalet-personalet. 

• Voksne skal gi barna mulighet til selv å bestemme 
innhold gjennom dagen i frileken. 

• Voksne legger opp til barnesamtaler i grupper  hvor barna 
er delaktige og opplever å ha inflytelse på egen hverdag. 

• De voksne må ha en åpen innstilling, slik at man ser 
muligheter og ikke begrensninger. 

PLANLEGGING,	DOKUMENTASJON,	VURDERING	
PLANLEGGING: 
• Planleggingen skal bidra til en 

gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av 
barnehagens menneskelig og materielle 
ressurser, samt nærmiljø og naturområder. 

SLIK GJØR VI DET:  
• Vi benytter MyKid for informasjon, planer og bilder 
• Avdelingsmøter en gang hver uke 
• Personalmøte 
• Årsplan  
• Pedagogisk leder møter annen hver uke. 
• Diverse skriv (ved behov) 
• Andre møter etter behov 

DOKUMENTASJON: 
• Synliggjøring av barns læring og 

personalets arbeid. 
• Dokumentasjon gir foreldre, lokalmiljøet og 

barnehageeier informasjon om hva barn 
opplever, lærer og gjør i barnehagen. Et 
etisk perspektiv må legges til grunn. 

• Foreldre har rett til å se dokumentasjon om 
egne barn. 

SLIK GJØR VI DET:  
• Foreldremøter 
• Foreldresamtaler 
• Daglig samtale 
• Bilder (digitalt) 
• Praksisfortellinger 
• Ulike produkter laget av barna 
• Årsplan og månedsplan, samt diverse andre planer og 

skriv. 
VURDERING: 
• Barnehagens arbeid skal beskrives, 

analyseres og fortolkes etter kritterier gitt i 
barnehageloven, rammeplan og lokale 
retningslinjer. 
 

SLIK GJØR VI DET:  
• Jevnlig evaluering, både muntlig og skriftlig, på ulike 

møter som avdelingsmøter og personalmøter 
• Kulturperm hvor det evalueres skriftlig etter ulike 

opplegg/arrangementer i barnehagen 
• Brukerundersøkelser 

ØVRIGE	SAMARBEIDSPARTNERE	
Vi vil ha samarbeid med forskjellige organisasjoner i lokalmiljøet. Dette kan være at vi har 
praksis elever fra grunnskolen, ungdomskolen, videregående og andre utdannings 
institusjoner. Vi vil også ha samarbeid med hjelpetjenester som PPT, barnevern, helsestasjon 
og andre samarbeidspartnere ved behov. 
	 	



Års	hjul	for	Søbakken	barnehage	
Måned Hva Hvordan/mål For hvem Ansvar 
August 
2016 

Planleggingsdager 
18 og 19. aug 

Planlegge og 
tilrettelegge bhg året. 

Personalet  Enhetsleder  

September Foreldremøte  
6. sept. 

Fellse forståelse og 
informasjon 

Foreldre og personal Enhetsleder / 
Ped ledere 

 Brannvernuke –
uke 38 

Barna skal bli kjent 
med brannvern. 

Alle i barnehagen Ped.ledere 

 Fotografering i bhg 
26.sept. 

  Enhetsleder / 
hver avd 

Oktober  
 

Høst suppe 
6.oktober 

Fellesskap. Selge 
høstsuppe 

Barn, personal og 
foresatte 

Stjerneklubben  
 

 Høstferie uke 41    
November 
 

Julegrantenning Felles opplevelser og 
Tradisjon 

Barn, foresatte og 
personalet 

SU 

Desember Planleggingsdag 
2.desember 

Innføring i COS Personalet Kursleder 

 Felles 
adventsstund på 
mandager 

Felles opplevelser og 
videreføring av 
tradisjon 

Barn og personal 1.Enhetsleder 
2.Kvisten 
3.Kongla  
4.Marihøna  

 Kirkebesøk Bli kjent med 
tradisjoner ifbm julen 

Barna på avd.Kongla Enhetsleder og 
ped ledere 

 Juleverksted Ta del i 
juleforberedelsene. 
Tradisjon 

 Kongla/Kvisten 

 Lucia feiring 
13.des 

Lucia tog av 
skolestartere. 
Kaffe og Lussekatter 

Barn, foresatte og 
personal 

Stjerneklubb/Ped 
leder 

 Julebord 15.des Felles julebord på 
huset  

Barn og personal Personalet  

 Nissefest og 
nissegrøt 21.des 

Hilse på nissen og 
synge julesanger  

Barn og personal Kongla  

Januar 
2017 

Planleggingsdag 
27. jan 

Planlegge og 
tilrettelegge bhg året. 

Personalet Enhetsleder 

Februar  Karneval 17.feb   Kle seg ut  Barn og personal Personalet 
 Vinterferie uke 8    
Mars  Vinteraktivitetsdag 

2.mars   
Aktivitetsdag og 
felles martn`s feiring i 
bhg 

Barn og personal Stjerneklubb 

April Påskelunsj 6.april Felles lunsj på huset Barn og personal Personalet  
 Kirkebesøk Bli kjent med 

tradisjoner ifbm 
påsken 

Barna på avd.Kongla Enhetsleder og 
ped ledere 

Mai 17.mai feiring Delta i småbarnstoget  Barn og foresatte. SU leder 
 Planleggingsdag 

26.mai 
Planlegge 
barnehageåret 

Personalet Enhetsleder 
 

 Foreldremøte 
31.mai 

Foreldremøte for nye 
barn og foreldre 

Barn, foreldre og ped 
ledere 

Enhetsleder  

Juni Sommeravslutning 
7.juni    

Felles avslutning for 
alle i Søbakken bhg 

Barn, personal og 
foresatte. 

Stjerneklubben og 
SU  

 


