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1 – 2 – 3 ALLE MED 
 
«1-2-3 Alle med» er tittelen for dette året, den symboliserer at vi skal ha to 
fokusområder. Vi skal fortsette utviklingsarbeidet med «Være Sammen», og vi 
skal ha fokus på fagområdet Antall, rom og form. Det er en realfagssatsning 
innenfor skole og barnehage fra nasjonalt hold, og vi syns det er spennende å være 
med på å tenne gnisten hos barna for realfag. Handlingsplanen i kommunene 
vektlegger også satsning på Regning i alle fag.  
 
 
Bamble kommunale barnehager utarbeider sine årsplaner ut fra en kommunalt 
fastsatt ramme som samsvarer med kravene til årsplan slik de er beskrevet i 
Rammeplanen for barnehagen og kommunale satsinger. 
Barnehagens årsplan har et tidsperspektiv på 1 år og den følger barnehageåret, som 
starter 1. august og avsluttes 31. juli.  
Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen inneværende 
barnehageår vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barns 
allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Det er et 
arbeidsdokument for ansatte, og informasjon til foreldre. Årsplanen beskriver målene 
med årets satsinger og gir informasjon om hvordan disse følges opp, dokumenteres 
og vurderes. 
 
Barnehagens samarbeidsutvalg, som består av politisk representant, 
foreldrerepresentanter og ansatte representanter, godkjente årsplanen 7.09.2016.  
 
Hver base lager egne månedsskriv, som bygger på målene i årsplanen og 
Rammeplanen.  
 
Vi håper på et godt samarbeid kommende barnehageår.  
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Visjon          

«Mulighetenes barnehage – åpner dører mot verden og fremtiden» 
 
Mulighetenes barnehage betyr for oss at vi skal se hvert enkelt barn, slik at de 
blir den beste utgaven av seg selv. Vi vil være en barnehage der mulighetene er 
«uendelige» til å skape en lekende, undrende og spennende hverdag sammen med 
barn og voksne. Alle barn skal bli sett og hørt, og få bruke sin nysgjerrighet. Gjennom 
å se mulighetene skaper vi en trygg utviklings- og læringsarena, der barn får være 
barn. 
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Verdier  
    
Våre verdier er en del av arbeidsetikken vår, og er en rettesnor i personalets 
arbeid sammen med kollegaer, barn og foreldre. Vi har valgt ut følgende;  
 

 
 

H 
U 
M 
O 
R 

Verdi; Hvordan: 

Respekt - Vi behandler alle som vi selv ønsker å bli 
behandlet 

- Vi hilser på alle når de kommer, og sier ha 
det når de går  

- Vi lytter, og viser interesse for alles tanker 
og meninger 

- Vi kommuniserer positivt med stemme og 
kroppsspråk 

Trygghet - Vi skaper forutsigbarhet ved fast dagsrytme, 
og gode planer.  

- Vi jobber med relasjoner barn-barn, voksen-
barn og voksen-voksen 

- Vi er varme og støttende voksne som har 
troen på at alle kan 

- Vi har tydelige, felles normer og 
retningslinjer på basen og på huset.  

- Vi tørr å si i fra 

Romslighet - Vi gir tid og rom til å prøve og feile 
- Vi benytter hverandres kompetanse til det 

beste for barna 

Inkludering - Vi har nulltoleranse for ekskludering og 
mobbing.  

- Vi må legge til rette for positiv samhandling i 
små og store grupper 

- Vi veileder og støtter barn i lek og konflikter  
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Barnehagens satsningsområder  
 
1 – 2 - 3 Alle med!  
 
 
 
 
 
Dette året ønsker vi å fordype oss i fagområdet; Antall, rom og form. «Barn er tidlig 
opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter 
sammenhenger. Gjennom lek og eksperimentering, utvikler barn sin matematiske 
kompetanse», Rammeplanen, 2011, s. 49).  
Vår målsetting er;  
«Å utvikle barns matematiske kompetanse gjennom lek og hverdagsaktiviteter inne 
og i skogen».  
 
Hvordan gjør vi det? 
• Vi viser glede ved å være nysgjerrige på, og å utforske matematiske 

sammenhenger sammen 
• Vi tilrettelegger det fysiske miljøet for å skape nysgjerrighet og engasjement for 

fagområdet, eks; butikklek, konstruksjonslek, måling, regelleker o.l. 
• Vi har fast aktivitet en gang pr uke ute, hvor ansatte inspirerer barna med ulikt 

materiell/lek ute i barnehagen.  
• Vi vil ha temaarbeid på avdelingene med fokus på former og mønstre.  
• Vi skal legge til rette for at barna får erfaringer med ulike typer mål, måleenheter 

og måleredskaper i lek og hverdagsaktiviteter.  
• Vi skal være oppmerksomme for matematikken som barna uttrykker i lek og 

hverdagsaktiviteter og bruker det som utgangspunkt for tilrettelagte aktiviteter. 
• Vi skal arbeide bevisst med å styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og 

lyst til å utforske matematiske sammenhenger.  
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Natur 
Naturen skaper positive opplevelser mellom barn – barn, og mellom barn og 
voksne. Det er tid til de gode samtalene, og til å undre seg sammen.  Det er 
nok leker til alle i skogen og lekeplassen blir ikke for liten. Det skapes 
opplevelser som bygger vennskap.  Det er mye å undre seg over og utforske.  
Alle opplever mestring. Naturen har suksessfaktor for alle uansett alder og 
funksjonsevne. Naturen er kunnskapskilde for språk, regning, sosial kompetanse, 
miljølære, teknikk, musikk m.m. Vi mener at det ikke finnes noen begrensninger i 
naturen.  
 
Hvordan gjør vi det? 
• Vi gir barna positive naturopplevelser sammen med motiverte og engasjerte 

voksne 
• Alt som kan gjøres inne, kan gjøres ute – og motsatt 
• Vi gir barna kunnskap om å bruke og ta vare på naturen 
• Vi gir barna erfaringer med å ferdes i ulendt terreng 
• Personalet bruker sine ressurser og er inspiratorer. Støttespillere og veiledere for 

barna 
• Vi tilbereder mat ute 
• Vi tilrettelegger for lek med naturmaterialer både inne og ute 
• Vi undrer oss sammen over naturens mangfold  
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Være sammen  
      
«Være sammen» vil fremdeles være et satsningsområde i Uksodden 
barnehage, sammen med alle barnehagene i Bamble. Forskning viser at barn 
som blir møtt av voksne som er til stede for dem, og som har tydelige, klare 
forventninger får en positiv utvikling. Det er styrken til Uksodden barnehage, at 
ansatte ser hvert enkelt barns behov, tilpasser dagene og har tydelige forventninger. 
Tilstedeværende voksne er viktig forebyggende faktor i forhold til mobbing.  
Vi forblir ikke gode om vi ikke reflekterer over egen praksis ofte. Målet er hele tiden å 
bli bedre enn vi er.  
 
«Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena – der alle byr 

på seg selv og gir plass til andre» 
 
 

For oss betyr dette: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi er varme 
 

Lytte 
Bry seg 
Spre glede 
Vise interesse 
Anerkjenner barnas 
følelser 
Kroppsspråk og verbal 
språk samsvarer  
«Jeg har lyst til å 
være sammen med 
deg» - Felles 
opplevelser 

 

Vi er engasjerte 
 

Vi lytter og viser interesse for 
hverandres tanker og meninger 
Vi gir barna tid og rom for å feile 

og å prøve 
Vi forsker sammen med barna 

ved å være nysgjerrige og 
undrende 

Vi gir barna positive opplevelser 
og tilbakemeldinger 
Vi byr på oss selv 

Vi er forutsigbare og lojale voksne 
Strukturen må ligge til grunn, 
forutsigbarhet 
Felles regler (lojale) 
Lytter 
Konkrete, enkle beskjeder 
Informere i forkant 
Voksne med felles atferd – Vi 
som kommuniserer 
Gode forbilder 
Følger opp avtaler 
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Vurdering for læring 

 

Barnehagen som lærende organisasjon driver systematisk 
vurderingsarbeid. Informasjonen og dokumentasjonen skal gi grunnlag for 
refleksjon og diskusjon i personalgruppen med barn og foreldre 

 

 
 
 
Hva skal 
vurderes 

Hvorfor skal det 
vurderes 

Hvem 
skal 
vurdere 

Hvordan vurdere? Når?  

Årets 
satsnings-
område 

For å sikre 
progresjon 

Barn og 
ansatte 

Refleksjon i 
samlinger, på 
avdelings- og 
ped.l.møter 

Kontinuerlig 

Barns lek, 
læring og 
utvikling 

For å sikre barns 
medvirkning 

Barn og 
ansatte 

Refleksjon ved å 
gjenkalle barns 
opplevelse gjennom 
bilder, tekst og 
samtale 

Kontinuerlig 

Periodeplan For å sikre oss at 
vi når målene våre 

Barn og 
ansatte 

Ved observasjoner og 
avdelingsmøter 

Hver måned 

Fysiske miljø For å møte 
barnegruppens 
interesser og 
behov 

Barn og 
ansatte 

Observasjon og 
kartlegging av lek 
 
Samtaler med barn, 
og avdelingsmøter 

Kontinuerlig 

Det enkeltes 
barn 
opplevelser og 
erfaringer 

For å oppnå felles 
forståelse av hvert 
enkelt barn  

Foresatt
e og 
pedagog
isk leder 

Oppstartssamtaler og 
utviklingssamtaler 

Oppstart, 
november 
og mai 

Brukermedvirk
ning 

For at 
barnehagetilbudet 
skal bli bedre 

Foresatt
e 

Brukerundersøkelse Våren 2017 

Årsplanen For eventuelle 
endringer som kan 
gjøre kvaliteten 
bedre 

Personal
et og SU 

Evaluering av årets 
plan 

April 2017  
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Fagområder  
 
Rammeplanen er delt inn i 7 fagområder. Barna skal få erfaringer og oppleve en 
progresjon av fagområdene ut fra alder og utvikling. Uansett alder og fagområde vil vi 
ha en utforskende arbeidsmetode som vil kunne ivareta barns lekende tilnærming til 
nye fenomener og gleden i å oppdage noe nytt. 
 

Natur, miljø, teknikk;  
«Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, 
landskap, årstider og vær…i dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for 
samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen.»  
(Rammeplanen, 2011, s. 44). 
 
Naturen har utfordringer for alle og serverer et mangfold og av muligheter og 
mestringsopplevelser. Gjennom lek i naturen får barna kontakt med naturen uten at 
de er bevisst på akkurat det. Barna får utfordringer de ikke ellers møter i barnehagen, 
og får stimulert alle sine sanser i et miljø som hele tiden forandrer seg. Det er mindre 
konflikter, mindre støy og nok leker til alle. Det er kun fantasien som skaper 
hindringer for hva naturmateriale kan brukes til. En pinne er ikke bare en pinne, men 
kan være en buss på tur til badeland.  
 
Hos oss skal barna oppleve og erfare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 år 
• Vi bruker naturen aktivt som 

lekearena og tar vare på naturen 
• Vi undrer oss over naturen, dyrene 

og årstidene med forandringene 
som skjer 

• Vi utforsker, og tar i bruk tekniske 
hjelpemidler 

• Vi jobber med gjenbruk og 
resirkulering av søppel 

 
 

 
1-3 år 

• Vi utforsker naturen i nærområdet 
• Vi bruker sansene våre og undrer 

oss over naturen 
• Vi utforsker enkle, tekniske 

innretninger i hverdagen 
• Vi oppdager gleden ved å ferdes i 

naturen 
• Voksne som legger til rette for 

sanseerfaringer - både inne og ute 

• Ta på ting i trygge omgivelser 
• Voksne som setter ord på det de 

opplever, og som er interessert i 
barnas innspill 

• Voksne som undrer seg sammen 
med barna 

 

4-5 år 
• Vi utvider bruken av naturen som 

lekearena 
• Vi søker kunnskap om og fordyper oss i 

sammenhenger i naturen, dyrene og 
årstidene  

• Vi tar tekniske hjelpemidler aktivt i bruk 
i hverdagen 

• Vi har fokus på natur og miljøvern 
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Etikk, religion og filosofi 
 
”Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i 
barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv 
og tradisjon. Den etiske veiledningen barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets 
forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige 
tilknytning.”  (Rammeplanen, 2011, s. 45).  
 
Arbeidet med etikk, religion og filosofi er forankret i barnehagens verdier. Dette 
verdigrunnlaget skal ansatte i barnehagen jobbe etter, og vi skal reflektere over egne 
verdier og handlinger i hverdagen. Barna skal oppleve å bli møtt med varme og 
respekt. Vi ønsker barn og voksne som sammen undrer seg og reflektere over livets 
mysterium. Fagområdet er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker 
på, og preger verdier og holdninger. Gjennom arbeidet med dette fagområdet vil 
barna tilegne seg grunnleggende normer og verdier som gjenspeiler samfunnet.   
 
Hos oss skal barna oppleve og erfare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

Kunst, kultur og kreativitet 
“Barnehagen må gi barna mulighet til å op 
 
 

1-3 år 
• Voksne som veileder barna i 

hvordan være gode mot 
hverandre 

• Vi markerer høytider som er 
representert i barnegruppa 

• Voksne som er lydhøre for 
barnas ulike språk og det gis 
tid og rom for undring , 
tenkning, samtaler og 
fortelling  

• Barna opplever at de blir 
respektert for den de er  

3-4 år 
• Vi jobber med konfliktløsning 

slik at barna finner løsningene 
selv med hjelp av voksne 

• Vi markerer høytider som er 
representert i barnegruppa og 
undrer oss sammen over dette 

• Barna blir sett og hørt og de 
opplever at deres stemme er 
betydningsfull 

• Barna opplever at de blir 
respektert for den de er  
 

4-5 år 
• Begrepene toleranse, 

respekt, likeverd og rettighet 
knyttes til hendelser i 
hverdagen.  

• Vi markerer høytider som er 
representert i barnegruppa 
og undrer oss sammen over 
dette 

• Vi reflekterer og filosoferer 
rundt verdier og normer 

• Vi reflekterer sammen med  
barna rundt vennskap 
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Kunst, kultur og kreativitet 
 
«Barnehagen må gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke 
seg estetisk…Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser” (Rammeplanen, 
2011, s. 43). 
 
Barnehagen må sørge for at barna får flest mulige møter med kunst og estetikk 
gjennom et mangfold av kulturelle opplevelser. På den måten får barna inspirasjon til 
selv å uttrykke seg gjennom skapende, kreative prosesser.  
”Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til 
samhørighet.” (Rammeplanen, 2011, s. 42). 
 
 
Hos oss skal barna oppleve og erfare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Nærmiljø og samfunn  
Rammeplanen s 47 
 
 
 
 
 
 

1-3 år: 
• Barna får erfaringer med 

ulike materialer og 
uttrykksformer 

• Barna får bruke sin egen 
fantasi og kreativitet 

• Barna får mulighet til å bruke 
hele seg i sin skaperglede, i 
formingsaktiviteter og i 
aktiviteter med drama og 
musikk 

3-4 år: 
• Barna får erfaring med ulike 

formingsteknikker og 
materialer 

• Barna får mulighet til å 
bearbeide ulike inntrykk 
gjennom estetiske kreative 
prosesser 

• Barna får allsidige kultur 
opplevelser som inspirerer til 
egne kulturelle uttrykk 

4-5 år: 
• Materiell og teknikker er 

tilgjengelig og barna har 
mulighet til å selv velge 
hvilke uttrykksformer de vil 
benytte 

• Barna blir utfordret og stilt 
krav til slik at de 
videreutvikler sine estetiske 
uttrykk 

• Barna får mulighet til å 
gjenskape kulturelle 
opplevelser gjennom flere 
uttrykksformer 
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Nærmiljø og samfunn         
 
“Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillitt og 
nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til 
lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.” 
(Rammeplanen, 2011, s. 48).  
 
Fagområdet nærmiljø og samfunn fokuserer på at barn skal få erfaring med å delta i 
et demokratisk samfunn. Vi skal gjøre dem trygge på å møte verden utenfor 
barnehagen og familien. Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.  
 
Hos oss skal barna oppleve og erfare;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-3 år: 
• Barna får erfaring med å 

være en del av en gruppe 
• Barna får erfaring med å 

være en del av et større 
fellesskap og å bli inkludert 

• Barna blir kjent i 
barnehagens umiddelbare 
nærmiljø 

• Barna opplever å bli sett og 
hørt  
 

3-4 år: 
• Barna erfarer at de er en 

del av barnehagens 
nærmiljø 

• Barna får erfaring om hva 
som finnes i sitt nærmiljø, 
hvilke muligheter som 
finnes der og hvordan vi 
alle kan påvirke 
omgivelsene rundt oss 

• Barna opplever å bli sett og 
hørt og å ha en innvirkning 
på egen hverdag 

• Erfarer å være en del av et 
felleskap hvor de selv må 
bidra og inkludere andre 

4-5 år: 
• Barna får erfaring med å 

være en del av et større 
samfunn på utsiden av 
barnehagen 

• Barna får erfaring med 
demokratiske prosesser 

• Barna opplever at deres 
stemme er viktig og at den 
virker inn på hverdagen 

• Barna opplever å bli 
inkludert faglig, sosialt og 
psykisk 
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Kommunikasjon, språk og tekst       
 
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Vi legger til 
rette for at barna skal få uttrykke seg muntlig og non-verbalt, slik at de får utviklet et 
godt muntlig språk. Vi bruker det muntlige språket mye i løpet av dagen, og benytter 
god tid sammen med barna slik at de får kommunisert det de ønsker. Ansatte er 
bevisst sin forbildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker 
kroppsspråk, talespråk og tekst.  
 
Hos oss skal barna oppleve og erfare;  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-3 år 
• Barna blir kjent med 

enkle sanger, rim og 
regler 

• Barna får erfaring 
med lyder og rytme i 
språket 

• Barna blir kjent med 
billedbøker  

• Barna får erfaring 
med enkle spill 

• Barna får tid og rom til 
den gode samtalen i 
hverdagen 

• Ansatte setter ord på 
  

    
  

 

5 – 6 år 
  

• Barna skal få erfaring med å lage egen tekst 
• Barna blir kjent med bokstaver 
• Barna blir kjent med fortsettelsesbøker  
• Barna får erfaring med høytlesning daglig 
• Barna får erfaring med å sette ord på egne følelser 

f.eks under konfliktløsning. 
 

3- 4 år 
• Barna får erfaring med bøker med mer tekst 
• Barna blir kjent med sanger, rim og regler 
• Barna blir oppmuntret til å tøyse med ord 
• Ansatte setter ord på konkreter, handlinger og 

følelser i samtaler med barna. 
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Kropp, bevegelse og helse      
 
 
Kropp, bevegelse og helse      
  
 
 
 
« Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne… Godt 
kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en 
sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling 
av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir 
mange muligheter ». (Rammeplan, 2011,s. 41). 
Uksodden barnehage ligger landlig til på Herre med sti inn i skogen på utsiden av 
gjerdet. Vi har et variert terreng som gir mulighet for varierte bevegelseserfaringer 
både innenfor og utenfor barnehagens område.  
Vi er en fiskesprell barnehage og er opptatt av å tilberede et sunt og variert kosthold 
både inne og ute. Hver måned vil vi ha et felles, varmt måltid på huset.  
 
Hos oss får barna oppleve og erfare : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-3 år: 
• Barna får erfaringer med 

fysiske aktiviteter både inne 
og ute i tilrettelagte miljøer 

• Turer i ulendt terreng 
• Barna får erfaringer med 

finmotoriske aktiviteter 
• Barna får et variert og sunt 

kosthold og utfordres til å 
prøve nye smaker 

• Barna får  begynnende 
forståelse og respekt for egen 
og andres kropp 

•  

4-5 år: 
• Vi styrker og videreutvikler de motoriske ferdighetene slik at barna får 

en positiv selvoppfatning gjennom egen mestring 
• Gjennom lengre turer får barna erfaring med å utnytte sitt fysiske 

potensial i ulendt terreng 
• Barna får erfaring med finmotoriske aktiviteter slik som f.eks klipping 

og blyantgrep 
• Barna hjelper til i forberedelsene til måltid og smaker på nye smaker.  

3-4 år: 
• Barna får mulighet til å bruke 

kroppen aktivt i lek 
• Barna får mulighet til å 

utfordre sine egne grenser 
innenfor trygge rammer i 
naturen 

• Barna får finmotoriske 
utfordringer i form av ulike 
tilrettelagte aktiviteter 

•  Barna hjelper til i 
forberedelsene til måltid og 
utfordrer seg selv og andre på 
nye smaker 
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Antall, rom og form        
 
«Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker form og rom, de argumenterer og 
er på jakt etter sammenhenger» (Rammeplanen,  2011, s. 48). 
Vi har ansvar for å legge til rette for god og tidlig stimulering, og å oppmuntre barna 
til å utforske. Fagområdet antall, rom og form kan vi benytte ute og inne, når de 
dekker bord, måler lengden på pinner, ser hvor langt vi har gått, leser eventyr m.m..  

 
Hos oss får barna oppleve og erfare;  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1–3 år 
• Barna opplever glede ved å 

utforske matematiske 
sammenhenger 

• Barna får erfaringer med ulike 
matematiske begreper 

• Barna får erfaringer med og 
utforsker konstruksjonslek 

• Barna får erfaringer med former, 
mønster, mengder og tall 

 

3-4 år 
• Barna får erfaringer som 

utvider forståelsen for 
mengde, antall og sortering 

• Barna får erfaring med   bruk 
av tall og telleremser 

• Barna blir kjent med ulikheter 
og likheter 

• Barna blir kjent med enkle 
regelleker 

 

5-6 år 
• Barna får erfaring med å lage 

mønstre 
• Barna får erfaring med 

tallsymboler og skrevne tall 
• Barna får erfaring med vekt og 

volum 
• Barna får erfaring med tid 
• Barna får erfaring med avanserte 

spill og regelleker 
• Barna får kjennskap til enkle 

regnestykker/ logikkoppgaver 
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Danning gjennom omsorg, lek og læring 
 
Omsorg er en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. Omsorg skal 
prege hverdagssituasjonene, og komme til uttrykk under lek og læring.  
Leken er barnets viktigste vei til læring. Barn leker først og fremst fordi det er gøy, 
noe som gir leken egenverdi. Gjennom leken utvikler barna sosiale ferdigheter som å 
ha evne til å tolke og forstå egne og andres tanker, følelser og handlinger, og til å 
handle på en hensiktsmessig måte i forhold til andre. Barn lærer seg å samarbeide, 
lytte til andre, forhandle om leketema, rolleavklaring, foreslå og tilpasse seg andres 
forslag, inngå kompromiss etc. Barnas identitet og selvbilde dannes, og grunnlaget 
for omsorg og læring skapes i samspill med andre. Barnet skaper seg selv i leken, og 
gjennom dagen i barnehagen. De er i en kontinuerlig danningsprosess.  
Dagsrytmen, daglige rutiner, temaarbeid, materiell og feiringer er danningsinnhold.  
 
 
 
 
Barns medvirkning 
«Barn i barnehagen har rett til medvirkning for sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet. Barn skal få jevnlig mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering 
av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med 
dets alder og modenhet» (barnehageloven §3). 
I Uksodden barnehage medvirker barn i valg av aktiviteter, lek og  
prosjekter/videreutvikling av tema. Barn har rett til å bli sett og hørt som likeverdige 
subjekter, innenfor rammen av det fellesskapet vi lever i. Barn må bli møtt med 
anerkjennelse av ansatte for å få tillit til egne tanker og opplevelser. I praksis vil det si 
at barn og voksne lytter til hverandre og venter på tur. I forhold til de minste barna er 
det viktig å ha oppmerksomheten mot de konkrete tingene som barna er opptatt av.  
Vi skal ha en pedagogisk praksis som skaper prosesser der alles stemmer blir hørt 
og at alle opplever de har betydning for det som foregår. 
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Samarbeid med foresatte 
 
Barnehageloven § 4 sier at; Barnehagen skal legge til rette for og arbeide for 
å få til et godt samarbeid med foreldre og sikre deres rett til medvirkning. 
 
Dette vil vi gjøre gjennom; 

✓ Daglig dialog i garderoben, der vi utveksler informasjon og har uformelle 
samtaler. I garderoben vil det bli hengt opp oppslag. Brev og informasjon vil bli 
lagt i barnas posthyller.  

✓ Foreldresamtaler og foreldremøter; Det vil bli gjennomført foreldremøter og 
foreldresamtaler 2 ganger pr barnehageår. Foreldresamtalene er om barnets 
trivsel og utvikling i barnehagen og hjemme. Vi tar utgangspunkt i barnets 
ressurser og benytter pedagogisk dokumentasjon som bakgrunn for 
samtalene.  

✓ Samarbeidsutvalg; Hver barnehage har et samarbeidsutvalg som består av 3 
foreldrerepresentanter, 3 ansatte representanter og 1 eierrepresentant ved 
politiker. Styrer har møte- tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget. 
Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom 
barnehagen og foreldrene, og er i følge forskriftene til barnehageloven et 
rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for partene.   

✓ Foreldreråd består av alle foreldrene, og det er mulig å ha egne foreldremøter 
uten barnehagepersonalet tilstede.  

✓ Dugnad, 1 * pr halv år 
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Overgang fra barnehage til skole 
 
Røver´n er gruppenavnet til de eldste barna i Uksodden barnehage. For disse 
barna er det det siste året i barnehagen og det er derfor viktig å forberede dem 
på overgangen til skolen. Vi vil ha skrivedans i høst, som gjennomføres av 
kommunenes fysioterapeut. Skrivedans er en metode som forbereder barna på 
flytende skrivebevegelser. Røver´n vil i år bestå av 17 barn som alle sammen er på 
stor base. 
 
Det siste året i barnehagen handler ikke bare om skoleforberedende aktiviteter, men 
også at de har en spesiell plass i barnehagen i kraft av de personlighetene de er og 
hva de tilfører for de andre barna.  
 
På Røver´n vil vi derfor ha fokus på følgende;  
 
• Sosial kompetanse – lek og vennskap, løse konflikter verbalt, hjelpe hverandre, 

dele med andre, kunne samarbeide og vente på tur 
• Mestring og selvstendighet 
• Konsentrasjon, lytting, ta og følge beskjeder 
• Språkstimulerende tiltak og lese- og skriveforberedende tiltak 
• Forberedelse til en eventuell Kardemomme by tur (det er foresatte som bestemmer 

om det blir tur) 
 
Samarbeid med Herre skole: 
Når barna begynner på skolen vil de møte likheter og ulikheter mellom barnehage og 
skole. Det er derfor viktig at vi har et godt samarbeid med skolen slik at den 
overgangen blir best mulig for barna. Samarbeidet med skolen vil derfor være: 
 
• Fra januar er barna på besøk i 1. klasse en gang i måneden. Da deltar de i en 

vanlig dag på skolen slik at de blir kjent med skolens inne- og utemiljø og skolens 
rutiner og struktur 

• Fra januar kommer læreren barna skal ha i 1. Klasse på besøk til barnehagen ca 
en gang i måneden for å bli kjent med barna i deres kjente miljø (dette forutsetter 
at skolen vet hvem som skal ha 1. klasse). 

• Samarbeidsmøter mellom barnehage og skole slik at skolen vet hva som foregår 
det siste året i barnehage samtidig som vi vet hva som møter barna i skolen 
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Aktivitetskalender 

Måned Aktivitet 

Aug;  

29. og 30.  Planleggingsdag – barnehagen er stengt 

September  

Oktober  

Uke 42 Beredskapsuke 

Desember  

8. Julebord for barn og ansatte 

13. Markere Lucia  

15. Nissefest  

26.  Barnehagen er stengt 

Januar  

6. Planleggingsdag – barnehagen er stengt. 

Februar  

17. Karneval  

April  

12. Barnehagen stenger kl. 12.00  

26. Dugnad for foreldre  

Mai  

16. Markering av 17. Mai  

Juni  

2. Planleggingsdag – da er barnehagen stengt 

14. Sommerfest for barn og foreldre 

Juli  

Uke 28 og 29 Barnehagen har sommerstengt! 
 
Vi har 1 planleggingsdag som ikke er fastsatt, da vi avventer felles kurs I 
kommunen.  
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