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INNLEDNING 

VELKOMMEN TIL UKSODDEN BARNEHAGE 

Bamble kommunale barnehager utarbeider sine årsplaner ut fra Bamble kommune sin 

strategiplan, og Rammeplan for barnehage. Strategiplanen er politisk vedtatt og 

implementeringen av dokumentet starter høsten 2017 i barnehagen. Rammeplanen til 

barnehagen, er en forskrift til Barnehageloven. Den kom ut for første gang i 1996, og har nå 

hatt ny revidering. Vi er derfor i en ny oppstartsfase for å bli kjent med den reviderte 

Rammeplanen. 

Barnehagens årsplan har et tidsperspektiv på 1 år og den følger barnehageåret, som starter 

1. august og avsluttes 31. juli. Vi jobber kontinuerlig med å evaluere og å forbered nye 

årsplan fra april til september. Dette året ferdigstilles årsplanen innen 1. oktober.  

Årsplanen 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. Hver avdeling lager egne månedsskriv, som bygger på målene i årsplanen og 

Rammeplanen.  

Barnehagens samarbeidsutvalg, som består av politisk representant, foreldrerepresentanter 

og ansatte representanter, godkjenner årsplanen medio oktober 2017.  

 

OM UKSODDEN BARNEHAGE 

Vi ligger til på Uksodden boligfelt med skogen tett på. Her har vi gode turmuligheter, opp til 

Toppen for å se ut over Herre, ned i skogen – der vi har ene egen hytte, bort til et fiskevann, 

kort vei til Herre sentrum, og vi har gårder som vi besøker i nærmiljøet med blant annet 

hester og kuer. Barnehagens uteområde er variert og stort, med mange ulike motoriske 

utfordringer. Det er muligheter til å sykle, spille fotball, huske, klatre m.m..  

Barnehagen har plass til 50 barn, der 14 plasser er for barn fra 1 -3 år og 36 plasser til barn i 

alderen 3 – 6 år. Personalet består av pedagogiske ledere, barnehagelærer, fagarbeidere og 

assistenter, med alt fra noen måneders erfaring hos oss til 28 års ansiennitet i barnehagen.  

Vi har ulike samarbeidspartnere, som; barnevernet, PPT, helsestasjon, høyskolen, Herre 

skole, Nav med fler. I perioder vil vi ha studenter, språkpraksis og praksiselever i 

barnehagen.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Ingun Lie Nordheim 

Konstituert virksomhetsleder  

Uksodden barnehage 
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STRATEGIPLAN ENHET SKOLE OG BARNEHAGE 

Strategiplanen er plattformen for utvikling av tjenestene i enhet for skole og barnehage. 

Dette dokumentet klargjør det pedagogiske fundamentet og hvilke strategier vi skal følge for 

å oppfylle visjonen vår – åpner dører mot verden og fremtiden. De enkelte virksomhetene – 

barnehager, skoler og PPT legger dette dokumentet til grunn for års-/virksomhetsplanene, 

hvor virksomhetenes egen profil og satsingsområder blir konkretisert. 

ÅPNER DØRER MOT VERDEN OG FREMTIDEN BETYR AT… 

…ALLE BARN SKAL BLI VINNERE I EGET LIV UT FRA EGNE FORUTSETNINGER 

Enhet for skole og barnehage har hentet sin visjon fra Opplæringsloven § 1. Gjennom 

opplæringen i barnehager og skoler i Bamble, skal vi arbeide for at alle barn skal bli vinnere i 

egne liv ut fra egne forutsetninger. Vi vet at alle barn kan og vil, og barnehager og skoler 

jobber aktivt for å nå målet.  

…ALLE BARN SKAL OPPLEVE HELHET OG SAMMENHENG I 

OPPLÆRINGSLØPET 

Pedagogisk lederskap er nødvendig for å heve kvaliteten i barnehager og skoler. God 

pedagogisk ledelse på alle nivåer er avgjørende for å skape et godt miljø for barn og elever, 

for å bygge gode kulturer for organisasjonslæring og utvikling. Gjennom å utvikle og utnytte 

tverrfaglig kompetanse på tvers av tjenesteområdene i enheten, skal vi skape en helhet og 

sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet.  

…ALLE BARN SKAL VÆRE INKLUDERT, OPPLEVE TRYGGHET OG MESTRING I 

SITT LÆRINGSMILJØ 

Barnehager og skoler som har en inkluderende orientering, er det mest effektive virkemiddel 

for å bekjempe diskriminering, skape trygge fellesskap, bygge det inkluderende samfunn og 

oppnå utdannelse for alle. Enhet for skole og barnehage vil legge dette til grunn for den 

videre utviklingen av barnehager og skoler. Barnas opplevelse av et inkluderende 

læringsmiljø handler i stor grad om tilhørighet i det sosiale fellesskapet, og forskningen viser 

en sterk sammenheng mellom elevenes sosiale og personlige utvikling og deres faglige 

læringsutbytte i barnehager og skoler.  

…ALLE BARN SKAL MØTE HØYT KVALIFISERTE OG PROFESJONELLE VOKSNE 

GJENNOM HELE OPPLÆRINGSLØPET 

Kollektiv profesjonsutvikling, lagarbeid og kunnskapsdeling er en forutsetning for å skape 

gode barnehager og skoler. I Bamble er lokalt ramme- og læreplanarbeid, og vurdering for 

læring er to fagområder som må gis høy prioritet.  

Alle ansatte i barnehager, skoler og SFO skal være gode relasjonsbyggere og inneha 

kompetanse til å utvikle gode og positive læringsmiljøer.  Ansattes evne og oversikt til å 

kunne ta i bruk og samarbeide med andre ressurspersoner og tjenester er viktig for å kunne 

nå visjonen om å åpne dører mot verden og fremtiden for alle barn i Bamble kommune. 
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UKSODDEN BARNEHAGES VISJON OG VERDIER 

 

Visjon; Mulighetenes barnehage 

 

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. 

 

Verdiene vi skal jobbe etter er;  

Humor og glede;  vi inviterer barna til humor og glede som er adekvat for alderen. 

Omsorg;  bryr meg, ser barnets individuelle behov, varm grensesetting, empati 

Respekt;  ha god kommunikasjon, være vennlige og se mulighetene for 

løsninger, anerkjenne hverandre 

Engasjement;  søke kunnskap, aktivt deltakende, tilstedeværende  

Trygghet;  vi ser enkeltbarnet, viser interesse for enkeltbarnet, har en fast 

dagsrytme og rutiner, samstemt og forutsigbart personale. 
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VIRKSOMHETENS PROFIL OG SATSINGSOMRÅDER 

 
Naturprofil  
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.  
 
Vi ønsker å tilrettelegge for at barn skal bli glade i å være ute.   
 
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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SATSNINGSOMRÅDE; INKLUDERENDE SPRÅKFELLESSKAP 

 

Inkluderende språkfellesskap er et felles satsningsområde for de kommunale 

barnehagene i Bamble. Vi har tidligere år jobbet med sosiale ferdigheter gjennom et 

kompetansehevingsprosjekt som heter Være sammen. Det vil vi jobbe videre med, 

men nå med fokus på språket sin betydning for utvikling av sosiale ferdigheter. Målet 

er; Alle barn opplever at de kommuniserer, samhandler og deltar i et inkluderende 

fellesskap.  

Hvordan gjør vi det? 

 Vi vil skape en forutsigbar hverdagen, der vi organiserer i mindre 
grupper for å se og høre alle barn gjennom hverdagen. 

 Vi er tilstedeværende sammen med barna, og skape tillit og trygghet. 

 Vi gir barna felles opplevelser, som skaper samtaleemner.  

 Vi deltar i barnas lek, der vi setter ord på leker og leken, og 
videreutvikle barnas språk. Vi gir alle barn hjelp til/mulighet til å 
uttrykke seg. 

 Vi benytter ulike uttrykksmåter, som sang, drama, tegning m.m..  

 Vi benytter ulike bøker, sanger, rim og regler.  

 Vi legger til rette slik at alle barn skal få mulighet til å delta i 
fellesskapet ut fra sine forutsetninger. 

 Vi har gode samtaler ved ulike daglige situasjoner – matbordet, 
garderoben, i lek, på do osv.  

 

Dette året vil vi ha temaarbeid i forhold til Torbjørn Egner sitt forfatterskap. Torbjørn 

Egner var en norsk forfatter som har skrevet mange sanger, rim og regler, og 

fortellinger. Han er blant annet forfatteren bak Kardemomme By, Doktor Dyregod, 

Karius og Baktus og Hakkebakkeskogen. De fleste fortellingene til Egner tar for seg 

ulike roller i sine fortellinger, og de ender med at alle klarer å leve sammen i harmoni 

med hverandre. Det skal være plass til alle, og for å få til det må vi tilpasse oss. 

Temaarbeid vil bli gjennomført både ute og inne.  
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LÆRINGSMILJØ 

      
Kompetansen fra arbeidet med «Være sammen» vil fremdeles vil vi bringe med oss 
videre i det daglige arbeidet i barnehagen. Forskning viser at barn som blir møtt av 
voksne som er til stede, og som har tydelige og klare forventninger til dem, får en 
positiv utvikling. I Uksodden barnehagen skal vi se hvert enkelt barns behov, tilpasse 
dagene og ha tydelige forventninger. Tilstedeværende voksne er viktig forebyggende 
faktor i forhold til mobbing – og vil være med på å bidra til et godt læringsmiljø. Et 
læringsmiljø der alle får delta, og skal oppleve trygghet til å utvikle seg til å bli den 
beste utgaven av seg selv.  
 
 
Hvordan gjør vi dette?  

 Vi jobber systematisk med at alle barn skal oppleve seg faglig og sosialt 
inkludert.  

 Vi videreutvikler vår autoritative voksenrolle.  

 Vi benytter handlingsplanen mot uønsket atferd aktivt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Løveloven;  
 
Kan du Løveloven?  
Jeg skal være meg, 
men gi plass til andre, 
slik at de blir seg, 
bry meg om en annen, 
hjelpe når jeg kan. 
Slik blir livet bedre 
for barn i alle land! 
 

Ser du en som plages? 
Det er ikke bra! 
Alle må stå sammen 
om å si i fra! 
Alle barn på jorden 
har den samme rett 
til å være trygge 
og til å være sett.
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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, de 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: 
 
 

1 – 3 år 3- 4 år 4 – 5 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.  

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 
 

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 forpliktes ansatte i barnehagen å 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: 
 
 

1 – 3 år 3- 4 år 4 – 5 år 
Barna får veiledning i 
hvordan være gode mot 
hverandre 
 
Barna blir kjent med 
høytider som er 
representert i 
barnegruppa 
 
Barna skal oppleve 
ansatte som lydhøre for 
barnas ulike språk og det 
gis tid og rom for undring , 
tenkning, samtaler og 
fortelling  
 
Barna skal oppleve at de 
blir respektert for den de 
er  
 

Barna får hjelp med 
konfliktløsning slik at se 
finner løsningene selv 
med hjelp av voksne 
 
Barna blir kjent med 
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 skal oppleve at de 
blir respektert for den de 
er  
 

Begrepene toleranse, 
respekt, likeverd og 
rettighet knyttes til 
hendelser i hverdagen.  
 
Barna blir kjent med  
høytider som er 
representert i 
barnegruppa og undrer 
oss sammen over dette 
 
Barn og ansatte 
reflekterer og filosoferer 
rundt verdier og normer 
 
Barn og ansatte 
reflekterer sammen om 
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: 
 

1 – 3 år 3- 4 år 4 – 5 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 
 

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 
 

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 3- 4 år 4 – 5 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  

 
 

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 
 

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       

Vi vil tilrettelegge for et godt språkmiljø, der alle barn skal få uttrykke seg på sin egen måte. 

Barna skal få mulighet til å oppleve glede ved å benytte språket og å kommunisere med 

andre.  

 

Hos oss skal barna oppleve og erfare;  

1 – 3 år 3- 4 år 4 – 5 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 
konkreter, handlinger og 
følelser i samtaler med 
barna. 
 

Barna får erfaring med 
bøker med mer tekst 
 
Barna blir kjent med 
sanger, rim og regler 
 
Barna blir oppmuntret til å 
tøyse med ord 
 
Barna opplever ansatte 
som setter ord på 
konkreter, handlinger og 
følelser i samtaler. 
 

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. 
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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. 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 (Rammeplanen 2017, s. 49). 
 
 
Hos oss får barna oppleve og erfare : 
 

1 – 3 år 3- 4 år 4 – 5 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 
 

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 
 

Gjennom lengre turer får 
barna erfaring. Vi styrker 
og videreutvikler de 
motoriske ferdighetene 
slik at barna får en positiv 
selvoppfatning gjennom 
egen mestring 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.  
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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 3- 4 år 4 – 5 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 
 

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 
 

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.  
 

 
 
 

 

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 HJEMMET 

SAMARBEIDSARENAER I BARNEHAGEN  

 
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 ifølge 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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OVERGANGSRUTINER 

SAMARBEIDSPARTNERE  TONJE SKAL REDIGERE DETTE   

Overgang fra barnehage til skole 
 
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 i høst starte med Skrivedans, en metode som forbereder 
barna på flytende skrivebevegelser.  
Røver´n vil i år bestå av 11 barn som alle sammen er på Skogstjerna. 
 
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 

• 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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AKTIVITETSPLAN 

MÅNED DATO AKTIVITET 

AUGUST 28. Planleggingsdag – barnehagen er stengt 

OKTOBER 
 
 

20 .Planleggingsdag – barnehagen er stengt 
 

NOVEMBER 8. 
 
Uke 47; 

Foreldremøte kl. 17.30 – 19.30 
 
Beredskapsuke 

DESEMBER 6.  
 
13 
 
20. 
 
25. og 26 
 

Julebord barn og personalet  
 
Lucia med foreldrefrokost 
 
Nissefest 
 
Barnehagen er stengt 

JANUAR 1.  
 
2. 

Barnehagen stengt 
 
Planleggingsdag – barnehagen er stengt 

FEBRUAR 14. Karneval  

MARS  
28. 
29 
30. 

 
Barnehagen stenger kl. 12.00 
Skjærtorsdag – barnehagen er stengt 
Langfredag – barnehagen er stengt 

APRIL 2.  Andre påskedag – Barnehagen er stengt 
 
Innen 1. mai ønsker vi oversikt over 
barnas ferie – lapp vil komme 

MAI 10.  
 
17. 
 
21.  
 
31 

Kristi Himmelfartsdag – Barnehagen er 
stengt 
Grunnlovsdagen - Barnehagen er stengt 
 
Andre pinsedag – Barnehagen er stengt 
 
Planleggingsdag – barnehagen stengt 

JUNI 1. 
 
13. 

Planleggingsdag – barnehagen stengt  
 
Sommerfest i barnehagen  
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