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INNLEDNING 

VELKOMMEN TIL FALKÅSEN KUNST- OG KULTURBARNEHAGE 

Virksomhetsplanen bygger på en felles mal for Enhet for skole og barnehage. Planen 
beskriver overordnede mål og aktiviteter for årets satsningsområder og gir informasjon om 
hvordan disse følges opp, dokumenteres og vurderes. Virksomhetsplanen er et 
arbeidsredskap for personalet, og skal gi informasjon til foreldre, myndighetsnivåene og 
andre interesserte. Rammeplan for barnehager, Strategiplan for skole og kommunale 
barnehager, samt barnehagens profil og verdier, har vært førende for våre valg av innhold 
og arbeidsmåter 

Fokusområdet for de kommunale barnehagene «Inkluderende språkfellesskap», er en 
videreføring fra fjoråret. Temaet vil berøre og påvirke de fleste hverdagssituasjoner og 
aktiviteter. Målet er at alle barn skal oppleve at de kommuniserer, samhandler og deltar i et 
inkluderende fellesskap. Vi vektlegger at barna skal møte autoritative voksne i et rikt og 
variert språkmiljø med forutsigbare rammer.  

De kommunale barnehagene i Bamble vil være pilotbarnehager for Liv og røre. Dette er et 
helsefremmende prosjekt som har som målsetting å bedre levekårene til barn og unge 
gjennom økt fysisk aktivitet, sunt kosthold og et godt psykososialt miljø. Vi har valgt å koble 
dette opp mot våre fokusområder, og barna vil blant annet møte fortellerløyper i skogen, 
eventyryoga og fysisk aktivitet med utgangspunkt i dramafortellinger.  

Inkluderende språkfellesskap vil også være fokuset i vårt felles kreative prosjekt 
«Fortellinger fra en felles hverdag». Hverdagen er et møtested for fortellingene våre. Barna 
forteller oss noe gjennom alt de gjør – ord, lek, handling og kreative uttrykk. Felles 
opplevelser gir felles historier.  

 

Hanne Lundeberg Enger 

Styrer 

 

OM FALKÅSEN 

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage er en veletablert barnehage, med fire avdelinger fordelt 
på to hus.   

Avdeling Lyngbakken  
Lyngbakken ligger på Kjellstad vest og har 17 plasser fra 0 til 3 år. Avdelingen har fem 
ansatte. Hus og uteområde er tilpasset de yngste barna, og er en trygg base for de 
minste.         
                                              
Falkåsen 
Hovedhuset ligger sentralt på Stathelle, noen hundre meter overfor Brotorvet og BS-
senteret. Her er det 36 plasser for barn i alderen 3-6 år. Avdelingene heter Tommeliten og 
Tyrihans.  
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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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VIRKSOMHETENS VISJON OG VERDIER 

 

VISJON 

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig 
oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Opplæringsløpet skal derfor ha en helhet og 
sammenheng, og vår felles visjon er: «Åpner dører for verden og framtida». Barndommen 
har en enorm verdi her og nå, men er også det som legger selve grunnlaget for barnets 
videre møte med omverdenen. I Falkåsen er vi opptatt av å gi barna mange gode 
opplevelser og minner, samtidig som at barna skal få et best mulig grunnlag på veien videre.  

 

ÅPNER DØRER FOR VERDEN OG FREMTIDA  
- GJENNOM LEK OG LÆRING I EN KREATIV HVERDAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leken er selve kjennetegnet på den gode barndom, og skal først og fremst være lystbetont 
og frivillig. Men samtidig vet vi at leken er viktig for barns utvikling og læring. I Falkåsen ser 
vi derfor lek og læring som en helhet. Personalet støtter barnas læringsprosesser i lek og tar 
med seg elementer fra barnas lekerepertoar inn i barnehagens planlagte aktiviteter. Ved her 
å stimulere barnas fantasi og undring, vil dette igjen tas tilbake til leken. 

Kreativitet er evnen til å fantasere, se muligheter og utvikle nye ideer. Vi vektlegger de 
estetiske fagene både for at barna skal få uttrykke seg gjennom ulike ”språk”, men først og 
fremst for at barna skal bli utfordret til å finne gode løsninger. I møte med kunst og kultur 
utvikles evnen til kreativ tenkning, omstilling, fleksibilitet og evnen til se seg selv og andre 
som en del av samfunnet. I tillegg vil de få økt evne til å uttrykke egne behov, tanker og 
ideer. I Falkåsen mener vi at kreative barn blir gode problemløsere. Bak enhver utfordring 
finnes det uendelig med løsninger. 
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VERDIER 
 
Verdiene våre er en rettesnor og veileder for alt vi gjør i barnehagen.  Verdiene skal  
speile barnehagens indre liv, og er gjeldende både for personalet og barna.  

  

 
INKLUDERENDE 
 

• Barn og voksne opplever seg faglig 
og sosialt inkludert 

• Vi viser respekt og anerkjennelse for 
hverandre 

• Vi verdsetter mangfoldet i 
barnehagen 

• Vi medvirker i fellesskapet 
• Vi snakker med hverandre – ikke om 

hverandre 
 
 
 

 

 

LEKNE  
 

• Vi byr på oss selv 
• Vi uttrykker oss gjennom mange 

språk 
• Vi deltar i lek og har det gøy 
• Vi ser lek og læring i en 

sammenheng 
 

 
 

NYTENKENDE 
 

• Vi tør å gå våre egne veier 
• Vi er stadig på jakt etter ny 

kunnskap 
• Vi er kreative og nyskapende 
• Vi har egne løsningsforslag og tør å 

prøve de ut 
 

 
 

FANTASI + KUNNSKAP = KREATIVITET 
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VIRKSOMHETENS PROFIL OG SATSINGSOMRÅDER 

FALKÅSEN – EN KUNST OG KULTURBARNEHAGE 

 

Hverdagen i Falkåsen kunst- og kulturbarnehage skal preges av kreativt liv, 
lærende lek og lekende læring.  Vår kunst- og kulturprofil innebærer at vi har 
stort fokus på musikk, dans, drama, forming og litteratur. Barna skal uttrykke 
seg og få inntrykk gjennom hele sanseapparatet (se, høre, føle, bevege, lukte 
og smake).  

 
MÅL: 
Barna i Falkåsen kunst- og kulturbarnehage er kreative og lekne 

Kjennetegn: 
- Deltar aktivt i lek og kreative prosesser 
- Uttrykker egne tanker og ideer 
- Lytter til andre barns innspill 
- Har egne løsningsforslag og tør å prøve de ut 
- Byr på seg selv  
- Uttrykker seg gjennom mange språk (dans, drama, musikk, forming) 

 
MÅL: 
Personalet skaper en arena for fantasi og kunnskap 

Kjennetegn: 
- Gir barna impulser gjennom å fange deres interesser/undring eller legge ut spor.  
- Gir barna rom og tid til sanseopplevelser for å gi næring til barnas fantasi og 

forestillingsverden 
- Lar barna fordype seg i ulike materialer og teknikker 
- Har kunnskap om lekens verdi og ser lek og læring som en helhet 
- Vektlegger barns medvirkning og deltakelse i alle kreative prosesser 
- Er fleksible, og endrer retning etter barnas innspill og ideer  
- Byr på seg selv 

 
 
 

Modell for skapende virksomhet - Ross 1978 
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INKLUDERENDE SPRÅKFELLESSKAP 

De kommunale barnehagene har valgt et felles fokus i møte strategidokument for enheten 
og rammeplan for barnehager.  

Temaet «Inkluderende språkfellesskap» er en videreføring fra forrige barnehageår. Å støtte 
barns språk er en av barnehagenes kjerneområder, og er fremhevet i strategidokument og 
rammeplan. Inkluderende språkfellesskap er en videreføring av utviklingsarbeidet Være 
Sammen. Fokuset i denne sammenheng vil være tilhørighet, inkludering og mangfold. 

Felles mål for de kommunale barnehagene: 
Alle barn opplever at de kommuniserer, samhandler og deltar i et inkluderende fellesskap 

Kjennetegn personal: 

• Barnehagen har en økt kompetanse i å utvikle barnehagens språkmiljø (jmf. 
ståstedsanalyse språk) 

• Personalet identifiserer barn med språkvansker og effektive tiltak igangsettes 
• Personalet jobber systematisk med at alle barn skal oppleve seg faglig og sosialt 

inkludert  
• Personalet videreutvikler sin autoritative voksenrolle 

 

Kjennetegn barn: 

• Barna videreutvikler sin språkforståelse og utvider sitt ordforråd (jmf. «Barn i 
vekst») 

• Barna kommuniserer, samhandler og deltar ut fra egne forutsetninger 
• Barna opplever mestring og tilhørighet i barnehagehverdagen («Barn i vekst) 

 
Hvordan: 

• Fokusområdet «Inkluderende språkfelleskap» blir gjennomgående i hele 
barnehagehverdagen. Hvordan vi vil jobbe for å nå disse målsettingene vil derfor bli 
nærmere presentert under områdene «Fortellinger fra en felles hverdag», «Språk og 
lesing og «Sosial kompetanse/Være Sammen». 
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FELLES KREATIVT PROSJEKT 2017/18 – FORTELLINGER FRA EN FELLES 
HVERDAG 
 
I Falkåsen kunst- og kulturbarnehage jobber vi prosjektbetont. I vår overordnede 
prosjektplan har vi felles prosjekttittel og problemstilling, men hver avdeling vil ha ulik 
vinkling ut i fra barnas alder og utvikling. Prosjektarbeid innbyr til medskapende prosesser 
og barns deltagelse i planlegging, gjennomføring og vurdering.  Vi vektlegger prosessen og 
det er stort rom for barns undring, utforskning, kreativitet og skaperglede.   
 
Impulser: 

Enhver kreativ aktivitet starter med en impuls – selve drivkraften i enhver uttrykkshandling. 
En impuls kan for eksempel være opplevelser og inntrykk. Istedenfor for å ha én 
ressursperson gjennom barnehageåret, har vi i år derfor valgt å inspirere barna til å uttrykke 
seg gjennom ulike språk i møte med kunstnere/fagpersoner med forskjellige uttrykksmåter. 
Barna får besøk av: 

- Teater Avvik med barnehageversjoner av «Alvorlig talt, lek» 
- Hilde og Espen Gundersen med sine musikalske historier 
- Eventyryoga med Nina Grønnerød/Grenland Yoga 

 

Kjennetegn barn: 
- Deltar aktivt i lek og kreative prosesser 
- Uttrykker egne tanker og ideer 
- Lytter til andre barns innspill 
- Har egne løsningsforslag og tør å prøve de ut 
- Byr på seg selv  
- Uttrykker seg gjennom mange språk (dans, drama, musikk, forming) 

 
Problemstilling: 
Hvordan skape et møtested der vi inviterer barna til å utrykke sine opplevelser og erfaringer 
gjennom ulike språk? 
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VÅRE SATSNINGSOMRÅDER – DØRÅPNERE I MØTE MED VERDEN OG 
FREMTIDEN 

I Falkåsen har vi valgt fire fokusområder som vi mener er helt 
vesentlige i barnas møte med verden og fremtiden. 

- Sosial kompetanse 
- Språk og lesing 
- Fysisk aktivitet og kosthold 
- Digitale verktøy 

 

 

SOSIAL KOMPETANSE 

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. 
Dette utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Anerkjennende og støttende 
relasjoner er grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.  
 
Felles hovedmålsetning for barnehagene i Bamble er: 
Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena, der 
alle byr på seg selv og gir plass til andre. 
 
Målsetninger for barnehageåret 2018/19: 
Barna i Falkåsen opplever seg faglig og sosial inkludert 

 
Kjennetegn barn: 

• Barna kommuniserer, samhandler og deltar ut fra egne forutsetninger 
• Barna opplever mestring og tilhørighet i barnehagehverdagen (Barn i vekst) 

Hvordan: 
• Sosial kompetanse/inkludering er et gjennomgående tema i vårt felles kreative 

prosjekt «Fortellinger fra en felles hverdag». 
• «Fremdriftsplan for Være Sammen - Bamble kommune» er retningsgivende for fokus 

i hverdagen/samlinger.  
• Struktur og forutsigbarhet - Målstyringsskjema hverdagssituasjoner 
• Læringspartner (refleksjonsbasert læring) i førskolegruppa 
• Vi implementerer anti-mobbeplan for Bamble kommune 

Kjennetegn personal: 
• Personalet jobber systematisk med at alle barn skal oppleve seg faglig og sosialt 

inkludert. 
• Personalet videreutvikler sin autoritative voksenrolle/personlige mål 

Hvordan: 
• Struktur og forutsigbarhet - Målstyringsskjema hverdagssituasjoner 
• Alle barn har sin primærkontakt som følger opp i lek og hverdagssituasjoner 
• Barn i vekst - sosial kompetanse 
• Falkåsen barnehage har avsatt tid til refleksjon og veiledning rundt sosial 

kompetanse/voksenrollen  
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SPRÅK OG LESING 

Falkåsen har hatt språk som et gjennomgående satsningsområde 
i mange år. I tillegg til å jobbe med språkets form, uttale og 
ordforråd, har vi ekstra fokus på barnas forteller- og leseglede. 
Språket er avgjørende for barnets utvikling både sosialt, 
emosjonelt og intellektuelt. God språkutvikling i tiden før skolestart 
er av stor betydning for senere lese- og skriveopplæring.  

 
MÅL: 
Alle barn opplever at de kommuniserer, samhandler og deltar i et 
inkluderende fellesskap 

 
Kjennetegn barn: 

• Barna videreutvikler sin språkforståelse og utvider sitt ordforråd (jmf. «Barn i vekst») 
• Barna kommuniserer, samhandler og deltar ut fra egne forutsetninger 

Hvordan: 

• Språk er et gjennomgående tema i vårt felles kreative prosjekt «Fortellinger fra en 
felles hverdag». 

• Fortellerløyper i nærmiljøet 
• Språkutviklende samtaler ved måltider og i temasamtaler, som Være Sammen, 

prosjekt og månedens bok 
•  Alle barn blir lest for hver dag 
•  «Barn i vekst» - et verktøy for å sikre tidlig innsats 
• Språkpermer til minoritetsspråklige barn 
• Månedens bok med refleksjon og bearbeiding av innholdet 
• Tydelig språkmiljø hvor vi konkretiserer, visualiserer og reflekterer rundt utvalgte ord 

og begreper, og har aktiviteter med blant annet språkbokser/poser, sanger, tekst, rim 
og regler  

• Språkgrupper 
• Barnehagebibliotek. I samarbeid med Bamble bibliotek får barna låne bøker i 

barnehagen. Vi tilbyr også bøker på de ulike morsmålene som til enhver tid er 
representert i barnehagen. 

 
Kjennetegn personal: 

• Barnehagen har en økt kompetanse i å utvikle barnehagens språkmiljø (jmf. 
ståstedsanalyse språk) 

• Personalet identifiserer barn med språkvansker og effektive tiltak igangsettes 

Hvordan: 

• Språk er et gjennomgående tema i vårt felles kreative prosjekt «Fortellinger fra en 
felles hverdag». 

• Språkløyper. Dette er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving i tidsrommet 
2016 – 2019, hvor målet er å utvikle kompetansen til ansatte i barnehage og på skole 

• Ståstedsanalyse språk 
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FYSISK AKTIVITET OG HELSE – LIV OG RØRE 

Fysisk aktivitet og helse er et fokusområde for skoler og 
barnehager i Bamble kommune. De kommunale barnehagene i 
Bamble vil fra i år være pilotbarnehager for Liv og røre, som er et 
helsefremmende prosjekt som har som målsetting å bedre 
levekårene til barn og unge gjennom økt fysisk aktivitet, sunt 
kosthold og et godt psykososialt miljø. Falkåsen vektlegger å 
tilegne barna sunne matvaner, og er blant annet en Fiskesprell-
barnehage. Vi har i år valgt å koble fysisk aktivitet opp mot våre 
fokusområder, og barna vil blant annet møte fortellerløyper i 
skogen, eventyryoga og fysisk aktivitet med utgangspunkt i 
dramafortellinger.  

 
I Falkåsen kunst- og kulturbarnehage  
- er alle barn i fysisk aktivitet minst en time per dag 
- er barna i fysisk aktivitet i sin egen spontane lek 
- bidrar vi til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper i forhold til et 

sunt og balansert kosthold 
 
Kjennetegn: 

- Barna deltar aktivt i lek og fysiske aktiviteter 
- Barna har et variert kosthold i barnehagen 
- Barna tør å smake på ny mat 

 
Hvordan: 

- Fortellerløyper i nærmiljøet 
- Eventyryoga 
- Alvorlig talt, lek med Teater Avvik 
- Felles retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.  
- Varmmatmeny som gjenspeiler barnehagens mangfold 
- Serverer sunn mat til alle måltider. Barna får frukt hver dag. 
- Personalet fremmer sunne og gode matvaner, og følger opp barnehagens 

målsetninger/retningslinjer  
- Sunne bursdager med frukt og grønt. Egen bursdagsmeny for å skille mellom 

hverdag og fest.  
-  «Barn i vekst» - et verktøy for å sikre tidlig innsats 
- Fiskesprell -barnehage: http://www.fiskesprell.no og MER-barnehage:  

http://www.frukt.no/mer.aspx 
- Plan for fysisk aktivitet   

 
 
 
 
 
 

http://www.fiskesprell.no/
http://www.frukt.no/mer.aspx
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DIGITALE VERKTØY 

Digitale verktøy er noe barn vil møte i alle sammenhenger i livet, 
derfor er det viktig at barnehagen bygger et fundament som kan 
vekke interesse og forståelse for de digitale mulighetene barna vil 
møte. Alle avdelinger har hver sin smartboard, iPad og pc. 

 

Barna opplever at kreativt bruk av digitale verktøy er en kilde til 
lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap 

Alder Prosessmål Tiltak 
1-3 år Barna skal få begynnende 

erfaring med digitale verktøy 
 
 
Barna erfarer at digitale 
verktøy er en kilde til lek, 
læring og skapende 
virksomhet 
 
Barna skal få erfaring med 
kreativ og variert programvare 
 
 
 
 
Barna er med og 
dokumenterer 
barnehagehverdagen sin 

Barna får være med de voksne når de bruker digitale 
verktøy (pc, iPad, kopimaskin, SMART-board, diktafon, 
skriver, skanner, kamera) 
 
Barna får anledning til å eksperimentere med ulike 
digitale verktøy.  
 
 
 
Barna møter programvare som er tilpasset 
aldersgruppa; digitale billedbøker, pedagogiske apper, 
bildebehandling, tegneprogrammer 
 
Barna får erfaring med å fotografere, skrive ut bildene, 
og fortelle hva de ser (f.eks. dokumentasjon av egne 
opplevelser til permen sin, digital kunst) 
 
Voksne lager dokumentasjon SAMMEN med barna 

3-6 å Barna skal få bredere erfaring 
med kreativ og variert 
programvare 
 
 
 
Barna erfarer at digitale 
verktøy er en kilde til lek, 
læring og skapende 
virksomhet 
 
 
Barna får mer erfaring med lyd 
og lydopptak 
 
Barna får anledning til å bruke 
ulike digitale verktøy 
 
 
 
 
 
 
 
Barna fotograferer og 
dokumenterer 
barnehagehverdagen sin 

Personalet tilbyr programvare som utfordrer barna 
digitalt, språklig og kreativt: digitale billedbøker, 
pedagogiske apper, kreativ programvare, 
bildebehandling. QR-koder og digitale kart 
(fortellerløyper) 
 
Barna får anledning til å eksperimentere med tegne- og 
bildebehandlingsprogram på pc og iPad. 
Barna lager digital kunst med utgangspunkt i fotografier, 
tegninger, lyder, opplevelser og erfaringer 
 
 
Barna er med og tar opp lyd (ute/inne, vann, skog, 
industri, lek, trafikk, byliv) 
 
Personalet sørger for at digitale verktøy er tilgjengelig for 
barna 
 
Personalet søker etter fakta og leter opp informasjon på 
internett sammen med barna 
 
Personalet legger til rette for lekeskriving og støtter 
barna i å skrive bokstaver, tall og symbol på 
datamaskinen 
 
Barna lager dokumentasjon til egen perm (alene og 
sammen med voksne) 
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LÆRINGSMILJØ 

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å 
leke, lære, utforske og mestre (R-17, s. 22). Et leke- og læringsmiljø er summen av de 
kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene i barnehagen.  

 
 
 
 
 

  
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING 

Danning er fundamentet eller grunnfjellet i et menneskes liv, og handler om å utvikle evnen 
til å reflektere over egne handlinger og væremåter. I Falkåsen kunst- og kulturbarnehage 
ønsker vi å ta med oss barna på en dannelsesreise som skaper en indre fortelling som de 
kan ta med seg videre inn i verden og framtida. 

 

Kulturell danning: Å ha en forståelse for det samfunnet vi lever i er viktig i barnas 
dannelsesprosess. Gjennom møte med kulturarv og samtidskultur får barna innblikk i noe av 
vår historie og hva som rører seg her og nå. I Falkåsen legger vi opp til at barna får 
reflektere og filosofere over hva de ser, hører og opplever. Vi lever i et informasjons- og 
teknologisamfunn i endring, og evnen til fleksibilitet, omstilling og nyskapning er egenskaper 
vi mener er viktige døråpnere i møtet med dagens samfunn.  

 

Sosial danning: I Falkåsen ønsker vi at barna skal tørre å by på seg selv og stole på egne 
løsninger, samtidig som de er et positivt medlem av gruppefellesskapet. Vi legger opp til 
demokratiske prosesser, hvor alle barn skal oppleve at deres stemme har en verdi. 
Ferdigheter som å vente på tur, lytte til andre, aksept for ulikheter og mangfold og empati er 
ferdigheter vi vektlegger i en danningsprosess. 

 
Dannelse er det som er igjen etter at vi har glemt alt vi har lært 

Ellen Key – filosof 

 

 

Fysisk miljø 

 

Relasjoner   
Struktur 

Omsorg, lek, 
læring, danning 

Fagområder Pedagogisk 
ledelse 

 
Dags- og 
ukerytme Vurdering 
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BARNS MEDVIRKNING 

Barna i Falkåsen barnehage skal ha medvirkning på egen hverdag. For oss handler det om 
at alle skal bli møtt med og møte andre med respekt og aksept, uansett holdninger og 
meninger. Det enkelte barnet medvirker i fellesskapet gjennom sine ressurser og sin 
uttrykksmåte. Personalet må lytte til det barna formidler, ikke bare med ord, men også hva 
de uttrykker med kropp, mimikk og følelser. 

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og 
vurdering av barnehagens virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt i 
samsvar med dets alder og modenhet. 

(Barnehageloven §3 Barns rett til medvirkning) 

 

Barna i Falkåsen barnehagen skal bli sett, hørt og ha medvirkning på egen hverdag 

Hvordan: 
• Vi går i dybden av barnas innspill og interesser. 
• Barnas interesser gjenspeiles i det fysiske miljøet.  
• Vi fanger opp barnas spørsmål og oppfordrer barna til å komme med løsningsforslag 

på hvordan de kan finne svaret.  
• Vi tar utgangspunkt i barnas lek, uttrykk og interesser i planlegging og vurdering av 

prosjekter, innhold og utforming 
• Aktive voksne med ”store ører og liten munn”.  

o MEDFORSKER – Voksne som forsker sammen med barna. Er undrende og 
engasjert. Utfordrer barna videre i prosessen 

o MEDKONSTRUKTØR – Utvikler/gjør noe sammen med barna, lytter og tar 
tak i barnas tanker og ideer. 

o ANERKJENNENDE - Møter hvert enkelt barn uttrykk med respekt - gir 
individuell omsorg og oppfølging 
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PEDAGOGISK LEDELSE 

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage har god ledelse på alle nivåer 

 
Kjennetegn: 

- God struktur på avdelingen 
- Tydelige mål for barnehagens pedagogiske innhold 
- Personale med gjennomføringsevne 
- Lærende organisasjon 
- Hele personalgruppa er bevisst sitt ansvar som ledere for barna 
- Et samlet lederteam som arbeider mot felles mål 
- En personalgruppe som er lojal mot kommunens og barnehagens retningslinjer og 

satsningsområder 

 

Hvordan: 
- Struktur og forutsigbarhet - Målstyringsskjema hverdagssituasjoner 
- Ledelse diskuteres jevnlig på avdelingsmøter og pedagogiske ledermøter 
- Alle i personalgruppa har utarbeidet personlige mål 
- God tilbakemeldingskultur i personalgruppa 
- Ledelse er et punkt på medarbeidersamtaler 
- Pedagogisk dokumentasjon og veiledning som verktøy for å sikre utvikling og kvalitet 
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VURDERING FOR LÆRING 

Systematisk vurderingsarbeid danner grunnlaget for at barnehagen skal være en lærende 
organisasjon. Bruk av dokumentasjon er et nødvendig verktøy for vurdering, og er 
utgangspunkt for refleksjon og videreutvikling. Dette kaller vi pedagogisk dokumentasjon. 
Både barn, personal og foreldre skal ta del i vurderingsarbeidet. 

 

Barna i Falkåsen kunst- og kulturbarnehage deltar aktivt i planlegging og vurdering 

 

Kjennetegn: 
- Barnas utsagn, uttrykk, spørsmål, kroppsspråk og interesser påvirker 

hverdagsaktiviteter og prosjektarbeid underveis og i videre planlegging 
- Dokumentasjon av barnas lek, samspill og læringsprosesser er et verktøy for å 

fange barnas stemme og gir grunnlag for videre undring sammen med barna. 
Hva har vi gjort? Hva har vi lært av det? Hva kunne vi gjort på en annen måte?  
 

I Falkåsen kunst- og kulturbarnehage vurderer vi kontinuerlig for å skape de beste arenaer 
for barnas lek, læring og utvikling 

 

Kjennetegn: 
- All dokumentasjonen brukes som et verktøy for at personalet skal kunne 

reflektere over egen praksis.  
- Kontinuerlig observasjon og refleksjon rundt barnegruppas og enkeltbarns lek, 

læring og utvikling 
-   

 

Hvordan: 
- Barn i vekst - en kvalitetssikring av språk, 

sosial kompetanse og fysisk aktivitet.  
- Dokumentasjon av barn og voksnes lek, 

samspill og læreprosesser 
- FOKUS-skjema, tilbakemeldinger fra 

foreldre - daglig dialog, foreldresamtaler, 
foreldremøter og samarbeidsutvalg 

- Veiledning av personalet for 
refleksjonsbasert læring 

- Observasjonsskjemaene «Observasjon av 
barnas lek og samspill» og «Observasjon 
av barnas kreativitet» 

- Barna forstår hva de skal gjøre og hva 
som forventes av dem 
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FAGOMRÅDER 

Ny «Rammeplan for barnehager» setter tydeligere forpliktelser til barnehagen, og har blant 
annet en styrking av mangfoldperspektivet, helseperspektivet, språkarbeidet og overganger 
til, innad i og fra barnehagen til skole/SFO. Rammeplan for barnehager har syv fagområder 
som barnehagen skal være innom i løpet av et år. Fagområdene i den nye planen er 
tilnærmet det samme, men har fått noen små navnejusteringer og har blitt noe oppdatert. 
Fagområdene i barnehagen er stort sett de samme som barn senere møter i skolen. 

 
I arbeid med de ulike fagområdene ønsker vi: 

• gi barna ulike erfaringer og opplevelser 
• skape stemning og begeistring 
• finne en riktig balanse mellom barne- og voksenstyrte aktiviteter 
• være lydhøre for barns tanker og kunnskapssøking 
• voksne og barn som forsker og konstruerer ny kunnskap i fellesskap 

 
Nærmiljø og samfunn 

Dette fagområdet vektlegger å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, 
kunst, kultur, arbeidsliv, tradisjoner, media og levesett. 

I Falkåsen er lokalsamfunnet en naturlig arena for inspirasjon og innhenting av informasjon 
til ulike prosjekter. Det kan være arbeidsplasser, bygninger, bibliotek, kino, utstillinger og 
historiske steder. Vi vektlegger at barna skal ha medvirkning på egen hverdag og prosjekter i 
barnehagen, slik at de tidlig skal få erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. 
 

1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år  
Er kjent i barnehagen 
ute og inne.  
Opplever seg som en 
del av felleskapet 

Er kjent i barnehagens 
nærmiljø  
Forstår at egne 
handlinger kan påvirke 
andre. 
 

Utvidet kjennskap til 
barnehagens nærmiljø. 
Erfare at de selv og 
andre er med på å 
påvirke og at alle er 
viktige for fellesskapet. 
 

Har forståelse for ulike 
tradisjoner og levesett. 
 

I barnehagen I barnehagen I barnehagen I barnehagen 
Fokus på det nære – 
jeg, familien og 
barnehagen 
Utvikle gruppefølelse 
gjennom 
samlingsstunder og 
andre aktiviteter.  
Samarbeid med 
lokale kunstnere 
Internasjonal 
kulturuke 
Fortellerløyper i 
nærmiljøet 

Markere de ulike 
kulturene vi har i 
barnehagen. 
Turdag en gang i uken 
Besøk på institusjoner i 
barnehagens nærmiljø 
(eldresenteret, 
bibliotek, butikker) 
Samarbeid med lokale 
kunstnere/fagpersoner 
Internasjonal kulturuke 
Fortellerløyper i 
nærmiljøet 
Trafikksikkerhet 

Markere de ulike 
kulturene vi har i 
barnehagen 
Turdag en gang i uken 
Besøk på institusjoner i 
barnehagens nærmiljø 
(eldresenteret, 
bibliotek, butikker) 
Samarbeid med lokale 
kunstnere/fagpersoner 
Internasjonal kulturuke 
Fortellerløyper i 
nærmiljøet 
Trafikksikkerhet 

Markere de ulike 
kulturene vi har i 
barnehagen 
Turdag en gang i uken 
Besøk på institusjoner i 
barnehagens nærmiljø 
(eldresenteret, 
bibliotek, butikker) 
Samarbeid med lokale 
kunstnere/fagpersoner 
Internasjonal kulturuke 
Fortellerløyper i 
nærmiljøet 
Trafikksikkerhet 
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Kunst, kultur og kreativitet 
Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, 
drama, litteratur, film, arkitektur og design 

Falkåsen har valgt å ha kunst, kultur og kreativitet som et gjennomgående fokusområde 
hele barnehageåret. Musikk, dans, kunst/forming og drama vil være fremtredende både i 
hverdagsaktiviteter og prosjekter. Vi bruker også barnas kreative uttrykk som verktøy for å 
fange deres tanker, interesser og ståsted. Dette blir igjen et utgangspunkt for videre arbeid i 
barnehagen. Fagområdet er nærmere presentert under området «Barnehagens profil og 
satsningsområder». 

1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 
Rabletegning 
Fingermaling  
Viser glede ved å 
utforske ulike 
materialer 
Kan enkle sanger og 
rim med bevegelse 
Enkel rollelek, dans og 
utkledning.  

Tegner hodefoting 
Forming også med 
finmotoriske materialer 
Klipper med saks 
Bruk av pensel og 
blyant 
Kan de mest kjente 
barnesangene 
Dramatiserer enkle 
eventyr 

Viser at de kan bruke 
fantasi og kreativitet i 
estetiske uttrykk. 
Tegner seg selv 
Stoler på egne måter 
å utrykke seg på. 
Har et variert 
sangrepertoar  
Dramatiserer eventyr 
 

Tegner tegninger med 
ulike detaljer 
Stoler på egne måter 
å utrykke seg på. 
Har kjennskap til ulike 
materialer og 
teknikker 
Kjennskap til ulike 
musikksjangre 
Dramatisere lengre 
fortellinger med 
replikker og roller. 

I barnehagen I barnehagen I barnehagen I barnehagen 
Prosjektarbeid 
Får utforske ulike 
grovmotoriske 
materialer over tid 
(leire, sand, vann, ull) 
Dramalek 
Korte 
samlinger/sangstunder 
Enkle 
rytmeinstrumenter i tre 
og skinn 
Musikkbibliotek 
Utkledningstøy 

Prosjektarbeid 
Får utforske ulike 
materialer over tid. 
Bildebøker med ulike 
uttrykk 
Bildekunst 
Enkle 
rytmeinstrumenter i tre 
og skinn 
Musikkbibliotek 
Sangstunder  
Utkledningstøy 

Prosjektarbeid 
Får utforske ulike 
materialer over tid 
Tegne over bilde av 
seg selv, samtale 
rundt barnas tegninger 
Bildebøker med ulike 
uttrykk 
Bildekunst 
Varierte 
rytmeinstrumenter 
Musikkbibliotek 
Sangstunder  
Utkledningstøy 

Prosjektarbeid 
Får utforske ulike 
materialer over tid 
Fremføring på 
sommerfest i 
barnehagen 
Bildebøker med ulike 
uttrykk 
Bildekunst 
Musikkbibliotek 
Sangstunder  
Utkledningstøy 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Virksomhetsplan Falkåsen kunst- og kultur barnehage 

 

20 
 

Kommunikasjon, språk og tekst 
Dette fagområdet omhandler språk i vid forstand – verbal og nonverbal kommunikasjon og 
tekst. 

Dette er et annet fagområde vi har valgt å prioritere høyt i vår barnehage, og som også er et 
av de prioriterte områdene i felles strategidokument for skole og barnehage. I Falkåsen har 
vi fokus på barnas forteller og leseglede. Alle barn blir lest for hver dag, vi har månedens 
bok og utlån av bøker. Se nærmere beskrivelse under områdene «Språk og lesing», 
«Inkluderende språkfelleskap» og prosjekt.  

 

 

1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 
Bruker to – 
treordssetninger 
Forteller med mimikk, 
gester og ord. 
Deltar i sangleker og 
rim/regler  
Kan minst to farger 
Viser interesse for 
billedbøker 
Kan kombinere to 
gjenstander. For 
eksempel: ”Kan du 
legge dukka i senga?”. 

Bruker setninger på 
inntil fire ord i riktig 
rekkefølge.  
(Flerspråklige – 
uttrykker seg med 
mimikk, gester, og     
kroppsspråk) 
 

Liker å bli lest for  
Grunnfargene (rød, blå, 
gul, grønn) 
I, på, under, over, bak, 
foran  
Minst et rim eller en 
regle  
 

Forteller en kort historie 
med sammenheng ved 
hjelp av bilder, 
konkreter/egne 
opplevelser 
Kan rime på egenhånd 
Kan første bokstaven i 
navnet sitt 
Barnet kan:  
Sekundærfargene 
(Brun, lilla, rosa, turkis, 
grå) 
Minst et rim eller en 
regle 
Uttaler alle språklyder 
utenom s, r, kj, skj. 

Rime på egenhånd 
Kjenner lese- og 
skriveretningen 
Kan skrive navnet sitt 
Kan gjenfortelle fra en 
bok uten bilder 
Forstår nektende 
setninger, (Du får 
ikke…) 

I barnehagen I barnehagen I barnehagen I barnehagen 
Språklegge og 
kommunisere rundt 
handlinger, situasjoner 
og gjenstander. 
 
Stimulere alle sanser. 
Se, høre, føle, kjenne. 
Bruke 
konkreter/konkrete 
situasjoner: 
Språkposer, matlaging, 
tegning, turer, lek, IKT 
Aktiv bruk av 
billedbøker  
Rim, regler og 
bevegelsesleker 

Språklegge og 
kommunisere rundt 
handlinger, situasjoner 
og gjenstander. 
Aktiv bruk av 
billedbøker med tekst. 
Bruke 
konkreter/konkrete 
situasjoner: 
Språkposer, matlaging, 
tegning, turer, lek, IKT, 
Kims lek, snakkepakka. 
Drama/teater/rollespill 
Spill/puslespill 

Språklegge og 
kommunisere rundt 
handlinger, situasjoner 
og gjenstander. 
Bruke 
konkreter/konkrete 
situasjoner: 
Språkposer, matlaging, 
tegning, turer, lek, IKT, 
Kims lek, snakkepakka. 
Aktiv bruk av 
billedbøker med tekst. 
Spill/puslespill 
Rim og regler:  
Prosjektarbeid/fokusper
ioder/dokumentasjon 
Lytteleker, som f.eks 
lydlotto, Jørgen Frosts 
språkleker, Språksprell, 
oppmerksomhet mot 
lyder i 
hverdagssituasjoner 

Språklegge og 
kommunisere rundt 
handlinger, situasjoner 
og gjenstander. 
Bruke 
konkreter/konkrete 
situasjoner: 
Språkposer, matlaging, 
tegning, turer, lek, IKT, 
Kims lek, snakkepakka. 
Bruke mye rim/regler 
og leke med språket.  
Høytlesning - la barna 
gjenfortelle 
Spill/puslespill 
Blanke ark uten tekst - 
hva sier barna 
Prosjektarbeid/fokusper
ioder/dokumentasjon 
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Kropp, bevegelse, mat og helse  
Dette fagområdet omhandler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper 
og innsikt i hvordan vi kan ivareta helse og livskvalitet.  

I Falkåsen vil vi at alle barna skal få oppleve gleden av kroppslige aktiviteter og lek uansett 
kjønn, alder, interesser og etnisk bakgrunn. Vi har som mål at alle barn skal være i fysisk 
aktivitet minst en time per dag, og har organiserte aktiviteter i utetiden daglig. Vi ønsker også 
at barna skal få gode vaner, holdninger og kunnskaper om sunt kosthold, og vi er blant 
annet en Fiskesprell- og MER-barnehage som serverer sunn og variert mat med mye fisk og 
grønt. Dette fagområdet er nærmere presentert under «Fysisk aktivitet og helse – Liv og 
røre». 

 

 
 
 
 

1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 
Øve på å spise og drikke 
selv. 
Utvikle pinsettgrep. 
Krabbe, gå, trille ball, 
reise seg når en faller, 
klatre opp og ned. 
Viser glede ved motorisk 
aktivitet 
 

Utvikle finmotorikk, 
legge puslespill. 
Behersker alle 
grunnbevegelsene, 
hoppe, rulle, krabbe, 
balansere. 
Kan gå i ulendt 
terreng 
Viser glede ved 
motorisk aktivitet 
Kan kle på å kle på 
seg selv med voksen 
støtte 
Sykler på 
trehjulssykkel 

Kler på seg selv 
Går i trapper med et 
og et ben 
Viser glede ved 
motorisk aktivitet 
Klatrer enkelt i 
lekeapparater 

Løper, hopper, 
hinker, klatrer 
Kan stå på et ben 
Kaster og tar imot 
ball 
Behersker regelleker 
Viser glede ved 
motorisk aktivitet 
 

I barnehagen I barnehagen I barnehagen I barnehagen 
Legge til rette for aktiv lek 
og utforsking inne – stor 
gulvplass. 
Voksendeltagelse i lek. 
Turer innenfor gjerde og 
korte turer utenfor. 
Sunne og varierte 
måltider i barnehagen 
Enkle sangleker og 
fysiske aktiviteter hver 
dag. 
Selvstendighetstrening: 
Vaske hender, 
toalettbesøk, spiser og 
drikker selv 
Eventyryoga  

Turdag en gang i uka 
Tilbud om fysisk 
aktivitet i utetid hver 
dag (hinderløype, 
dans, ballspill, 
minirøris, sangleker 
og fange- og 
gjemselleker) 
Sunne og varierte 
måltider i barnehagen 
Fortellerløyper 
Eventyryoga 

Turdag en gang i uka 
Tilbud om fysisk 
aktivitet i utetid hver 
dag (hinderløype, 
dans, ballspill, 
minirøris, sangleker 
og fange- og 
gjemselleker) 
Sunne og varierte 
måltider i 
barnehagen 
Fortellerløyper 
Eventyryoga 

Turdag en gang i uka 
Tilbud om fysisk 
aktivitet i utetid hver 
dag (hinderløype, 
dans, ballspill, 
minirøris, sangleker 
og fange- og 
gjemselleker.) 
Sunne og varierte 
måltider i 
barnehagen 
Fortellerløyper 
Eventyryoga 
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Antall, rom og form  

Fagområdet «Antall, rom og form» skal styrke barnas matematikkglede og lyst til å utforske 
matematiske sammenhenger. Det kan for eksempel være at barna gjennom lek og aktiviteter 
får erfaringer med antall, form, vekt, størrelse og tid. 

Gjennom hele året bruker vi matematikk og logisk tenkning i aktiviteter som påkledning, 
matlaging, sang, dans og fysisk aktivitet.  

 
1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 
Mengde til 2 
Begynnende forståelse for former og 
størrelser. 
Begynnende konstruksjonslek 

Stor/ liten, 
lang/kort, 
minst/størst  
Mengde til 3 
Konstruksjonslek  

Mengde til 4-5 
Trekant, sirkel, 
firkant 
Tung/lett, 
høy/lav 
Konstruksjonsl
ek 
 

Mengdebegre
p opp til 6 
Kjenne 
tallrekka fra 1-
10 
Avansert 
konstruksjons-
lek 

I barnehagen I barnehagen I barnehagen I barnehagen 
Puttekasser, enkle 
puslespill 
Konstruksjonsmater
iell som duplo og 
store klosser. 
Enkle pekebøker 
med matematiske 
begreper 
Matematiske 
begreper i 
hverdagssituasjoner 
som måltid og 
påkledning. 
Bruk av enkle 
eventyr/sanger/språ
k-poser med 
matematiske 
begreper, som 
Bukkene Bruse 
Bruse, Gullhår og 
Formsangen 

Oppgaver med 
mengde og 
størrelser på iPad 
og Smart Board 
Enkle brettspill 
Enkle puslespill 
Konstruksjonsmate
riell som duplo, 
lego og 
kaplaklosser. 
Sorteringsleker og 
spill med for 
eksempel 
størrelser 
Matematiske 
begreper i 
hverdagssituasjone
r som måltid og 
påkledning. 
Butikklek  

Oppgaver med 
mengde og former 
på iPad og Smart 
Board 
Ulike brettspill, 
sorteringsoppgaver 
og puslespill 
Fokus på former, 
størrelser og 
mengde i kreative 
oppgaver 
Matematiske 
begreper i 
hverdagssituasjone
r som måltid og 
påkledning. 
Butikklek  
 

Oppgaver med mengde og 
andre matematiske begreper på 
iPad og Smart Board 
Variert konstruksjonsmateriell 
og mer avanserte puslespill 
Tallkort, mengdekort, lek med 
tall og mengder 
Førskolegruppe 
Matematiske begreper i 
hverdagssituasjoner som måltid 
og påkledning. 
Butikklek 
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Natur, miljø og teknologi 
Fagområdet «Natur, miljø og teknologi» skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse 
for planter, dyr, årstider, landskap og vær. Det vektlegges at barnehagen skal legge til rette 
for at barna får omsorg for naturen og forståelse for samspillet mellom mennesker og 
naturen. 

I Falkåsen ønsker vi at barna skal få oppleve skogen som en spennende leke- og 
læringsarena, og med utgangspunkt i barnas interesser utforske og undre oss over naturens 
«magiske» fenomener. Alle avdelinger har fast turdag. Naturen er også en arena for annet 
pedagogisk arbeid.  Lek og utforsking med digitale verktøy er et av våre satsningsområder. 
 

1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år  
Utforsker enkle spill 
og programmer på 
iPad. 
Går turer i 
barnehagen og korte 
turer i barnehagens 
nærmiljø 
Utforsker ting de 
finner i naturen 
Har erfaring med ulik 
type vær og årstider 
Digtale verktøy – se 
egen plan 

Viser glede ved å 
være på tur 
Enkel 
eksperimentering 
Kjenner årstidene 
Digitale verktøy – se 
egen plan 

Har erfaring med å 
lage en 
animasjonsfilm  
Har erfaringer med 
spill og programmer 
gjennom ulike digitale 
verktøy som gir 
mestring og 
utfordringer 
Digitale verktøy – se 
egen plan 

Er trygg i naturen 
Har erfaring med å 
lage en animasjonsfilm 
Har erfaringer med spill 
og programmer 
gjennom ulike digitale 
verktøy som gir 
mestring og 
utfordringer 
Digitale verktøy – se 
egen plan 

I barnehagen I barnehagen I barnehagen I barnehagen 
Korte turer 
Inspirere til turglede 
og glede ved å være 
ute  
Digital lek og aktivitet 
(iPad, SmartBoard, 
pc, kamera) 
Lek og utforskning 
med naturmaterialer 

Turdag en gang i uka 
Digital lek og aktivitet 
(iPad, SmartBoard, pc, 
kamera) 
Lek og utforskning 
med naturmaterialer 

Turdag en gang i uka 
Digital lek og aktivitet 
(iPad, SmartBoard, 
pc, kamera) 
Lek og utforskning 
med naturmaterialer 

Turdag en gang i uka 
Digital lek og aktivitet 
(iPad, SmartBoard, pc, 
kamera) 
Lek og utforskning med 
naturmaterialer 
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Etikk, religion og filosofi 
Dette fagområdet tar for seg ulike grunnleggende spørsmål som er med på å forme vår måte 
å oppfatte verden og mennesker på – religion, livssyn, tradisjoner, verdier og holdninger. 

 
I Falkåsen: 
har vi stort fokus på at personalet skal være bevisst sitt yrkesetiske ansvar. Falkåsen 
barnehage har barn fra ulike kulturer - som har ulikt språk, livssyn, matvaner og tradisjoner. 
Vi vektlegger at det skal være stort rom for ulikhet og respekt for mangfoldet.  Personalet må 
begrunne sine valg ut fra verdier i stedet for regler, og vi filosoferer og undrer oss sammen 
med barna. Barnehagen markerer høytider som jul og påske. I oktober har vi International 
kulturuke, hvor vi har fokus på det kulturelle mangfoldet i barnehagen.  

 

 

 

 

1-3 år 3-6 år 
Viser følelser 
Gjenkjenner andres følelser 
Viser medfølelse for andre. 
Viser respekt for egne og andres ting 
Viser respekt for egne og andres arbeid 
Søker kontakt/samspill med andre 1-2 år  
(barn og voksne) 1-2 år 
Tar initiativ og opprettholder lek med andre 
(i lek, fysisk utfoldelse) 2-3 år 
Deltar i fellesskapet 
Deler med andre 
Hjelper andre 
Følger regler og beskjeder 

Har kjennskap til ulike høytider, tradisjoner og 
merkedager 
Setter ord på følelser 
Retter andres oppmerksomhet mot seg selv 
Byr på seg selv, men gir plass til andre 
Trøster og viser medfølelse på eget initiativ 
Tar hensyn til andre og er inkluderende i lek og 
handlinger. 
Gir uttrykk for egne meninger og behov verbalt. 
Venter på tur i handling og dialog. 
Tar ordet og/eller engasjerer seg i samspill og lek. 
Tilpasser seg fellesskapet 
Viser glede når noen mestrer noe. 
Respekterer andres grenser 
Takler å ikke få viljen sin. 
Opprettholde vennskap til tross for uenighet/ 
konflikt. 
Følger regler og beskjeder 
Hjelper andre 
Deler med andre 
Viser respekt for egne og andres ting og arbeid 
Holder avtaler og forpliktelser 
Reflekterer og kommuniserer over egne handlinger 

I barnehagen I barnehagen 
Varme og grensesettende voksne 
Handlingsplan for Være Sammen – Bamble 
kommune 
Voksne som er bevisst sin rolle som 
verdiformidlere 
Markering av tradisjoner, høytider og andre 
kulturer 
Internasjonal kulturuke 
Voksne som filosoferer og undrer seg 
sammen med barna 

Varme og grensesettende voksne 
Handlingsplan for Være Sammen – Bamble 
kommune 
Voksne som er bevisst sin rolle som verdiformidlere 
Markering av tradisjoner, høytider og andre kulturer 
Internasjonal kulturuke 
Voksne som filosoferer og undrer seg sammen med 
barna 
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SAMARBEID MED HJEMMET 

Foreldrene er barnas viktigste ressurs, og har hovedansvaret for barnets liv og utvikling. 
Falkåsen barnehage er derfor opptatt av å få til et nært og godt foreldresamarbeid, hvor vi 
sammen jobber for barnas beste. 

DET ENKELTE BARN  

Den daglige dialogen 

Den daglige dialogen som utveksles ved levering og henting og barnet er viktig for å 
utveksle informasjon og skape en sammenheng mellom barnehage hjem.  

Oppstartsamtaler 

I løpet av barnets tre første dager i barnehagen vil foreldrene og primærkontakten ha en 
oppstartsamtale. I tilvenningsfasen er det særlig viktig å ha en god kommunikasjon mellom 
barnehage og hjem. Det er dere som kjenner barnets interesser, ressurser, vaner og behov. 
Det er viktig at denne kunnskapen videreformidles til barnehagen, slik at vi kan møte ditt 
barn på en best mulig måte. 

Foreldresamtaler 

Foreldresamtalene er viktig for at foreldrene og barnehagen skal utveksle informasjon, og 
sammen skal finne de beste løsningene for barnet. Vi gjennomfører foreldresamtaler 
minimum to ganger per barnehageår. Samtalene tar utgangspunkt i «Barn i vekst». 

 
AVDELINGEN / BARNEHAGEN 

Foreldremøter 

Vi arrangerer foreldremøter en til to ganger i året. Her presenterer vi barnehagens innhold 
og arbeidsmåter for gjeldende barnehageår, samt drøfting rundt aktuelle tema. 
Foreldremøtene er viktig for medvirkning og for å få et innblikk i barnas hverdag i 
barnehagen. 

Arrangementer 

I løpet av året har vi ulike arrangementer per hus eller for hele barnehagen. De felles 
arrangementene vi har er Lucia- og julefrokost, dugnad, utstilling og sommerfest. 
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FORMELLE SAMARBEIDSARENAER I BARNEHAGEN 

Foreldrerådet  
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal alle barnehager ha et foreldreråd. Det består 
av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet er representert i 
samarbeidsutvalget. I Falkåsen arrangerer vi foreldreråd i sammenheng med foreldremøter.  

Falkåsen barnehages foreldrerådsrepresentanter: 
Lyngbakken:   
Anette Lund Reinholdsen 
 
Vara:   
Ida Marie Akselsen Roligheten  
  
Falkåsen: 
Frode Engvoldsen 
Betina Nilsen Bergstig 
 
Vara:    
Tone Synnøve Walle 
 
Samarbeidsutvalg  
Samarbeidsutvalget består av politiker, foreldre og personale. Utvalget skal fastsette 
årsplan, godkjenne budsjettfordelinger, uttale seg om endringer av vedtekter, kontrollere at 
barnehagen drives etter gjeldene lovverk og fremme samarbeid mellom foreldre og 
barnehagen. 

OVERGANGSRUTINER 

HJEM - BARNEHAGE 

For at barnehagen skal føles som et trygt sted å være for barna, må barn få tid til å venne 
seg til alt det nye. Barnet vil den første dagen bli møtt av sin primærkontakt, som vil være 
både barnets og foreldrenes tilknytningsperson gjennom barnehageåret. Foreldrene må 
regne med minimum en tre dagers tilvenningsperiode. I løpet av barnets tre første dager i 
barnehagen vil vi ha en oppstartsamtale med foreldrene.  

FRA LYNGBAKKEN TIL FALKÅSEN 

I Falkåsen etterstreber vi at minimum en av personalet følger barna ved overgangen fra 
Lyngbakken til Falkåsen. I vårhalvåret besøker de eldste Lyngbakkenbarna jevnlig 
hovedhuset for å bli kjent med barn, personal, uteområde og avdelinger.  

FRA FALKÅSEN TIL SKOLEN/SFO 
Siste barnehageår er de eldste barna i førskolegruppe en gang per uke. Her jobber vi med 
skoleforberedende aktiviteter, og fokuset er sosiale, språklige, motoriske, matematiske og 
digitale ferdigheter. På våren blir skolestarterne invitert på skolebesøk på skole/SFO med 
barnehagen og på «Bli kjent stund» på med foreldrene.  Barnehagen arrangerer 
avslutningstur og overnatting i barnehagen for å markere at en ny epoke er på vei. 
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SAMARBEIDSPARTNERE 

TRYGG TRAFIKK - TRAFIKKSIKKERHET 

Bamble kommune har inngått et samarbeid med Trygg Trafikk om å bli godkjent som 
trafikksikker kommune. Kommunalt sikkerhetsarbeid anses som avgjørende for å nå 
nasjonale mål. Falkåsen barnehage har i forbindelse med dette følgende rutiner for å 
arbeide med trafikksikkerhet: 

Trafikkopplæring 
Trafikksikkerhet som et integrert tema på turer i nærmiljøet og i lek på uteområdet 
Trafikksikkerhet som tema i beredskapsuke 
Trafikkopplæring i førskolegruppa: Gjennom hele det siste barnehageåret bruker vi 
trafikkopplegget til trygg trafikk. Temaene er:  

- Trafikkregler for fotgjengere 
- Bruk av sansene i trafikken 
- Bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks 

 
Foreldresamarbeid 
Trafikksikkerhet som tema på høstens foreldremøte 
 
HMS 
Rutiner for sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port 
Rutiner for turer til fots, med bil eller kollektivtransport 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER 
 
• Helsestasjon 
• PPT og spes.ped.kompetansesenter 
• Sosiale tjenester/ barnevernstjenesten 

• Fysioterapeut 
• Høgskolen i Sørøst-Norge 
• Skoler og andre barnehager 
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AKTIVITETSPLAN 2018 -19 
 
UKE  TIDSPUNKT AKTIVITET 
31 - 
48 

1/8-30/11 - 18 Prosjektstart «FORTELLINGER FRA EN FELLES 
HVERDAG» 

35 Mandag 24/8 -18 FELLES PLANLEGGINGSDAG. Barnehagen stengt 
34 Torsdag 30/8 -18 Biblioteksåpning. Boksekken. 
38 17-21/9 - 18 Beredskapsuke 
39 Tirsdag 25/9 -18 Foreldremøte Lyngbakken 
39 Torsdag 27/9 -18 Foreldremøte Falkåsen 
39 Fredag 28/9-18 PLANLEGGINGSDAG 
40 Onsdag 3. oktober Eventyryoga med Nina Grønnerød/Grenland Yoga 

En annerledes eventyrstund hvor vi bruker kroppen til å være med i historien 
40  Bjørnisforestilling på brannstasjonen (førskolegruppa) 
40-45 1/10 – 9/11 -18 Foreldresamtaler 
  Fotografering.  
43 22-26/10 -18 Internasjonal kulturuke/FN-dag 
48-51 1-21/12 -18 Juleaktiviteter 
 Tirsdag 4/12 -18 Julevandring  
50 Torsdag 13/12 -18 Lucia og julefrokost 
 Desember Juleballade på Stathelle barneskole(Førskolegruppa) 
51 Mandag 17/12 -18 Nissefest 
52 27-28/12-18 Julebarnehage. Begge hus samles i Falkåsen.  

VÅREN 2019 
1 Tirsdag 2/1 – 19 PLANLEGGINGSDAG. Barnehagen stengt. 
1-17 3/1 – 27/4 - 19 Prosjektet «FORTELLINGER FRA EN FELLES 

HVERDAG» fortsetter 
6 Torsdag 7/2 - 19 Felles foreldremøte m/Knut Halfdan Svendsen 
6  Fredag 8/2 – 19 Karneval  
5-13 Februar - mars Foreldresamtaler 
9 25/2 – 1/3 - 19 Vinteraktivitetsuke  
15 8-12/4 - 19 Påskeaktiviteter. 
15 Fredag 12/4 -19 Påskeaktivitetsdag.  
  Åpning «Fortellerløyper» 
19  Skolebesøk for skolestarterne 
18-19  Dugnad 
20 Torsdag 16/5 -19 Maifest.  
21 Torsdag 24/5 -19 Foreldremøte for nye 
Mai/ 
juni 

 Avslutningstur for skolestarterne. 

23 Torsdag 6. og 
fredag 7. juni -19 

PLANLEGGINGSDAGER. Barnehagen stengt. 

24 Onsdag 12/6 - 19 Sommerfest 
27 + 
30 

1. - 5/7 +  
22. –26/7 -19 

Sommerbarnehage. Begge hus samles i Falkåsen. 

28-29 8. - 21. juli -19 Barnehagen stengt. 
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VEDLEGG 

1. Prosjektplan: Fortellinger fra en felles hverdag 
2. Forebyggende plan og handlingsplan mot mobbing 
3. Plan for digital kreativitet, lek og læring 
4. Plan for Liv og røre i Falkåsen barnehage 
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