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FORORD 

Barnehagen er gjennom Lov om barnehager med 

forskrifter, pålagt å utarbeide en årsplan.  

Ny rammeplan for barnehager ble vedtatt i april 

2017 og er gjeldende fra 1. august 2017. sammen 

med Lov om barnehager (LOV 2005-06-07) gir den 

retningslinjer blant annet for barnehagens 

verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Det presiseres 

også hvordan dette skal følges opp, dokumenteres 

og vurderes. Disse dokumentene finner dere på 

www.lovdata.no.  

Årsplanens funksjon er at den skal være et 

arbeidsverktøy for barnehagens personale for å 

styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. 

Den skal fastsettes av barnehagens 

samarbeidsutvalg og er således også et 

utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne 

påvirke innholdet i barnehagen.  

Årsplanen kan i tillegg gi informasjon om 

barnehagens pedagogiske arbeid til 

mydighetsnivåene, barnehagens 

samarbeidspartnere og andre interesserte.    

 

 

 

Vår årsplan for barnehageåret 2016-17 tar 

utgangspunkt i ny rammeplan, samtidig som den 

viderefører en del av det vi har utarbeidet hittil.  

Personalets arbeid med implementeringen av den 

nye rammeplanen  er en viktig prosess som vil 

foregå gradvis og over  tid. Dette barnehageåret 

skal vi starte å arbeide med verdigrunnlaget vårt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Juni 2017 

  Mona White 

  Styrer i Brensmork barnehage 
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Vi i Brensmork barnehage har utabeidet vår egen visjon: 

 
 

Vi mener at glade barn 

 har god selvtillit og er trygge på seg selv 

 er trygge på barnehagen 

 opplever mestring i ulike situasjoner og blir selvstendige 

 er nysgjerrige og utforskende på livet 

 har venner og lekekamerater 

 

For å få glade barn kreves det omsorgsfulle voksne som 

 har kunnskap om hvordan legge til rette for barns beste i alle  

situasjoner 

 ser hvert enkelt barn og deres behov 

 er støttende og oppmuntrende i barns oppdagelse av verden 

 sørger for gode og varierte opplevelser som gir barna ulike  

erfaringer 

 

                GLEDE OG HUMOR SKALPREGE DAGEN! 

 

 

 

 

VELKOMMEN 

 

Barndommen er en livsfase med egenverdi, og vår 

pedagogiske plattform tar utgangspunkt i et helhetlig 

syn på barna. Gjennom erfaringer barna gjør seg i 

sine daglige samspill med andre, lærer de med hele 

seg, om seg selv og andre, og om verden rundt seg. 

De bidrar både til egen og andres læring, samtidig 

som omgivelsene og samspill med andre er 

avgjørende for utviklingen. Gjennom å bli sett og 

hørt hver dag og gjennom å være med å påvirke og 

medvirke skal alle føle trygghet og  tilhørighet. Vi 

skal møte hverandre med respekt og ha en holdning 

der vi vil hverandre vel og gjør hverandre gode. 

 

 

På den måten skaper vi en trygg ramme for barnas 

utvikling. Brensmork barnehage skal preges av  

 Nære og omsorgsfulle voksne 

 Humor, glede og latter 

 Faste rutiner og klare grenser 

 Bevisste og kunnskapsrike voksne 

 En tett og god dialog med foreldrene 

Med anerkjennende og deltakende voksne kan vi 

legge til rette for gode opplevelser og god lek og 

bidra til at barna får venner og utvikler seg til trygge, 

selvstendige mennesker som har tro på seg selv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GODE OPPLEVELSER - GLADE BARN 
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VOKSENROLLEN I BARNEHAGEN 

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme 

læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  

                     Kunnskapsdepartementet, 2017.  

 

Barnehagens personale er avgjørende for å kunne oppfylle rammeplanens krav og ivareta barnas behov på alle områder og i alle     

situasjoner gjennom barnehagehverdagen. Det er derfor viktig å arbeide med personalet for å styrke deres kompetanse og skape 

en felles forståelse av hva som kreves/forventes av den enkelte voksne. I barnehageåret 2016-17 startet vi et utviklingsarbeid 

som omhandler voksnes væremåte og holdning. I fellesskap har vi definert «den gode voksne» som en voksen som har en 

anerkjennende væremåte, og følgende forventes av alle voksne i Brensmork barnehage uavhengig om vi er i kontakt med barn, 

foreldre eller andre ansatte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANERKJENNENDE KOMMUNIKASJON I PRAKSIS: 

 Forstå og godta at den andre mener noe annet enn deg 

 Forstå og godta andres opplevelser av det som skjer (den andres 

perspektiv) 

 Forstå og godta den andres følelsemessige reaksjon av det som skjer 

 Være tilstede og lyttende 

 Gi bekreftelse 

 Være bevisst på ordvalg, tonefall, kroppsspråk og blikkontakt 

 Vise engasjement og innlevelse 

 Gi tid 

 Jeg-du sortering 

 Vise respekt og toleranse 

 Fokus på likeverdighet 

 
Utarbeidet av personalet i Brensmork barnehage 
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I forbindelse med arbeidet med voksenrollen har personalet også i felleskap utarbeidet en oversikt over hva som skal kjennetegne 

praksisen vår i de ulike hverdagssituasjonene som oppstår i løpet av en dag, der fokuset er voksenrollen: 

 

Situasjon Stikkord  Vår praksis (med fokus på voksenrollen) 

Når vi tar imot barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imøtekommenhet; få barn og 

foreldre til å føle seg velkomne 

 Respekt for barn og foreldres 

behov 

 God dialog/kommunikasjon 

 Fleksibilitet 

 Inkludering 

 Omsorg 

 

 Vi hilser på barnet først - bruker navnet på barnet - «Så koselig 

å se deg» - deretter hilser vi på foreldrene (gjerne ved navn) 

 Vi er her med hele oss og viser at vi vil være her 

 Vi er positive og blide, har positivt kroppsspråk 

 Vi tar initiativ til dialog 

 Vi viser oppriktig interesse for barnet, f.eks. snakker om hva det 

har gjort hjemme 

 Vi lytter til det barnet har å fortelle 

 Vi tar imot beskjeder fra foreldrene 

 Vi er tydelig overfor foreldre hva som forventes ved levering 

 Vi snakker ikke over hodet på barnet 

 Vi kjenner hvert enkelt barns behov 

 Vi er forståelsesfulle 

 Vi gir trygghet både for barn og foreldre 

Når barn blir hentet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imøtekommenhet 

 God dialog/kommunikasjon 

 Positiv holdning 

 Tillit 

 Fleksibilitet 

 

 

 

 

 

 Vi er imøtekommende 

 Vi forteller noe positivt fra barnets hverdag (- mer enn 

spist/sovet)/lar barnet fortelle litt fra dagen 

 Vi prøver å snakke like mye med alle foreldre 

 Vi gir tilbakemelding/informasjon/beskjeder uoppfordret 

 Vi samarbeider slik at foreldre får informasjon om barnets 

hverdag 

 Vi samarbeider på tvers i forhold til f.eks. hvilke barn som har blitt 

hentet 

 Vi oppfordrer foreldre til å ta kontakt slik at vi vet at barnet er blitt 

hentet 

 Vi sier ha det, takk for i dag, ses i morgen - har fokus på barnet 

 Vi spiller på lag med foreldrene; hjelper dem dersom barna ikke 

vil hjem 

 Vi er blide - vi stenger ikke før kl fem.  

 



 

 7 

Situasjon Stikkord  Vår praksis (med fokus på voksenrollen) 

Måltidet; 

frokost, lunsj og 

ettermiddagsmat 

 

Medvirkning/medbestemmelse 

Respekt 

Tålmodighet 

God tid 

Engasjement 

God kommunikasjon 

Samtale 

Fellesskap 

Turtaking og samarbeid 

Fokus på barna og deres behov (ikke 

de andre voksne) 

God bordskikk 

Grensesetting 

 

 Vi har fokus på at måltidet skal være hyggelig 

 Vi er tilstede og tilgjengelig  

 Vi er støttende 

 Vi tar ansvar for å starte den gode samtalen; ikke bare snakke 

til - snakke med  

 Vi er lyttende 

 Vi sukker/klager ikke når barn ikke mestrer 

 Vi er enige om praksisen, like rutiner/holdninger  

 Vi behandler barna ganske likt 

 Vi er åpne for ulike behov - liker/liker ikke 

 Vi tilrettelegger slik at vi kan sitte mest mulig i ro med barna 

 Vi er gode rollemodeller 

 Vi oppmuntrer barnet til å prøve selv  

 Vi oppmuntrer til å smake på ulike ting 

 Vi lar barna få prøve ulike smakssammensetninger 

 Vi er bevisst på måltidet som en læringsarena - bygge opp 

«begrepsbanken» (eks. benevne påleggsslag) og lære god 

bordskikk (eks. «kan jeg få», «kan du sende meg» og»takk») 

 Vi  har fokus på samarbeid - kan du sende meg osten.... 

(navn)? 

 Barnet skal sitte på plassen sin (ikke på fanget) - unntak 

dersom barnet trenger trøst  

 Barna er med på matforberedelser/dekking av bord/rydding 

 God hygiene og toalettrutiner før og etter mat 

Frileken; inne og ute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humor og glede 

Vennskap 

Tilrettelegge, støtte og veilede 

Medvirkning 

Ta barn på alvor 

Respekt for leken; ta leken på alvor 

Aktive, deltakende voksne 

Lek er læring 

Samarbeid og fellesskap 

 

 

 

 Vi er deltakende voksne; som lekleder, tilrettelegger, 

lekekamerat og aktiv observatør 

 Vi er voksne som tør å delta i leken - engasjere seg 

 Vi sprer oss på ulike plasser både inne og ute; er der barna er 

 Vi er på bakkenivå med barna 

 Vi er lyttende og oppmerksomme på det barna sier/uttrykker og 

bidrar til at barna får medvirke 

 Vi sier «ja» (tenker oss om før vi sier nei) 

 Vi verner om leken; gir barna mulighet til å leke i små grupper  

 Vi gir barna trygghet; er en trygg base som barna kan 

henvende seg til 

 Vi tar vare på de barna som ikke kommer inn i lek; støtter og 

hjelper dem inn i lek  

 Vi bruker alle rom til lek 

 Vi er enige - har felles regler (så langt det lar seg gjøre) 

 Vi gir barna tid til å avslutte leken 

 Vi undrer oss med barna - kommer ikke med «fasiten»  

 Vi har fokus på at lek er læring; f.eks. med tanke på  

o turtaking, deling og forhandling   

o å lære å løse konflikter 

o å lære å regulere atferd, ta initiativ, la andre 

bestemme 

o å lære sosiale koder 

o språkutvikling - økt ordforråd 



 

 8 

Situasjon Stikkord  Vår praksis (med fokus på voksenrollen) 

Voksen- 

planlagte aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid til planlegging og forberedelse 

Barns medvirkning 

Fokus på enkeltbarnet 

Respekt 

Positiv opplevelse  

Gode rutiner 

Undring 

Gode rollemodeller 

 

 

 

 Forberedelse; alt skal være klargjort før aktiviteten begynner 

 Vi har fokus på at aktiviteten skal gi barna gode opplevelser og 

mestringsfølelse og være på barnas premisser 

 Aktiviteten skal være tilpasset alder og evner 

 Vi er aktive og engasjerte voksne 

 Vi har en positiv innstilling 

 Vi gir rom for innspill fra barna 

 Vi gir rom for individualitet; vi gir barnet frihet til å uttrykke seg 

som det vil og anerkjenner det barnet lager 

 Vi lar barna få god tid til å gjennomføre aktiviteten 

 Vi har fokus på prosessen - ikke produktet 

 Etterarbeid: Rydding og legge ting på plass etter bruk er en del 

av aktiviteten - la barna delta i ryddingen 

 Evalueringen er en del av aktiviteten 

 Vi tar ansvar for aktiviteten vi setter i gang; dersom vi ikke har 

mulighet til å fullføre, avklarer vi dette med de andre voksne før 

vi setter i gang  

 Vi er fleksible voksne som hjelper hverandre 

 

Bleieskift/ 

klesskift/  

toalettbesøk 

 

 

 

 

 

 

Omsorg 

Respekt 

Nærhet 

Selvstendighet 

Positiv opplevelse 

Samtale 

Fokus på enkeltbarnet 

Gode rutiner 

 Vi tar og gir god tid - samtaler med barnet 

 Vi er lydhøre for barnas behov 

 Vi sukker ikke når vi må skifte bleie eller følge noen på do 

 Det er alles ansvar å hjelpe barn som er på do/må skifte bleie 

(på tvers av avdelinger) 

 Vi respekterer de barna som ønsker å være i fred på do/potta 

 Vi lærer barna at kroppen er privat 

 Vi oppmuntrer til og legger til rette for selvstendighet 

 Vi tvinger ikke barn på potte/do 

 

Søvn/hvile 

 

Gode rutiner 

Omsorg 

Fokus på barnets behov 

 Vi legger til rette for hvilestund 

 Vi lar barna få god tid til å våkne 

 Vi er lydhøre for barnas behov 

 

I garderoben;  

på- og avkledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medvirkning 

Tid 

Grenser 

Mestring 

Legge til rette og oppmuntre  

Selvstendighet 

Fokus på enkeltbarnet 

 Vi er tålmodige 

 Vi er behjelpelige, men tar ikke over 

 Vi veileder 

 Vi er trygge voksne - gode rollemodeller 

 Vi legger til rette og tar oss god tid/bruker tid 

 Aldersdelte puljer som kan gå ut når de er ferdige 

 Vi bruker situasjonen til å samtale med barna 

 Vi bruker situasjonen som en læringsarena når det passer       

(- begreper, samtaler om påkledning o.l.) 

 Vi er positive og oppmuntrende 

 Vi gir ros - gir barnet mestringsfølelse 

 Vi har fokus på sosial kompetanse; vente på tur, mestre, 

selvstendighetstrening 

 Vi samarbeider på tvers av avdelinger - f.eks. tar med barna til  

hverandre ut 
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Situasjon Stikkord  Vår praksis (med fokus på voksenrollen) 

Når vi går på tur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medvirkning 

Medansvar 

Selvstendighet (utfra alder og modning) 

Undring 

Oppmerksomme/bevisste voksne 

Mestring - gode opplevelser 

Positive voksne 

Sikkerhet og ansvar - trygge rammer 

God tid 

Legge til rette og oppmuntre 

Ute i all slags vær 

Læringsarena 

 

 

 

 

  

 Før vi går på tur: 

 Vurdere riktig påkledning 

 Barn og voksne bruker vester 

 I sekken; førstehjelpsutstyr, kart, beredskapsplan, 

telefon, telefonliste, mat, drikke, bleier, våtservietter, 

hansker, dopapir, anti-bac, evt. fyrstikker, kniv, øks, 

fotoapparat, søppelpose 

 Fokus på sikkerhet og trygge rammer; 

 Barna skal holde i vogna eller voksne/hverandre til vi 

kommer til låven/bjørka 

 Vi tar ansvar og har oversikt 

 Vi er positive, blide, engasjerte og motiverende voksne 

 Vi tar oss god tid 

 Vi fordeler oss 

 Vi ser alle barna og tilpasser tempo 

 Vi innleder samtale med barna og er bevisste på og undrer oss 

over det vi ser og opplever rundt oss (og bruker turen og 

samtalen som læringsarena) 

 Vi er oppmerksomme på barnas interesser underveis på turen 

 Vi er fokuserte og gjør barna interesserte  

 Vi har fokus på opplevelsene - det er ikke nødvendigvis 

endestasjonen som er målet med turen 

På turstedet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvettregler 

Sikkerhet 

Medvirkning 

Medansvar 

Positive voksne 

Kreativitet  

Undring  

Voksne er gode rollemodeller 

Tilstedeværelse 

 Vi er gode forbilder  

 Vi skaper gode undringsprosesser; vi stiller åpne spørsmål  

 Vi er aktive, deltakende og kreative voksne 

 Vi har kontroll på barna 

 Vi er der barna er - sprer oss 

 Vi lar barna få klatre og leke - utfordre kroppen 

 Felles regler 

 Vi har fokus på at vi gir barna positive opplevelser 

 Vi tar bilder og dokumenterer 

 Vi har planer, men er fleksible 

 Vi er voksne som bidrar med kunnskap (om natur og f.eks 

nærmiljøet) 

 Vi har med noe i sekken som vekker spenning 

 Vi viser respekt for omgivelsene; naturvett 

 Vi tar en raske sjekk om alt er i orden  

 Vi rydder etter oss, sjekker at det er dopapir 

Tradisjoner 

 

Fellesskap 

God felles planlegging og forberedelser 

Tydelige rammer/grenser 

 

 Barna er i fokus 

 Legge til rette for gode opplevelser for alle; barna, foreldre (evt) 

og ansatte  

 Vi er engasjerte voksne 

 Alle bidrar og byr på seg selv 

 Det enkle er ofte det beste; viktig å ikke ha for avanserte planer 

 Vi har en positiv holdning 

 Vi er imøtekommende 

 Vi ivaretar barna som ikke har foreldre tilstede 

 Vi er tålmodige voksne 
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Situasjon Stikkord  Vår praksis (med fokus på voksenrollen) 

Foreldre-samarbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjonsutveksling 

Ryddig og godt samarbeid 

Alle foreldrene får samme tilbud 

Foreldrene skal oppleve å bli hørt 

 

 Vi møter alle foreldre på en profesjonell måte 

 Vi veileder foreldre i forhold til hva barnet behøver av utstyr i 

garderoben 

 Vi gir tydelige tilbakemeldinger 

 Vi er imøtekommende og engasjerte 

 Vi er høflige og blide 

 Vi viser interesse for barnet 

 Vi tar foreldrene på alvor 

 Vi er tilgjengelige 

 Vi er åpne for tilbakemeldinger 

 Vi gir tilbud om to samtaler i året 

Personal-samarbeid/ 

Arbeidsmiljø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidsvilje 

Ærlighet 

Respekt 

Fleksibilitet 

Humor 

Oversiktlige planer - gode forberedelser 

 

 Vi respekterer og er lojale mot avgjørelser  

 Vi er ærlige mot hverandre 

 Vi er løsningsorienterte 

 Vi tenker hele barnehagen - ikke bare min avdeling 

 Vi er samarbeidsvillige; hjelper hverandre på tvers av 

avdelingene med et smil 

 Vi gjør det beste ut av situasjonen og det man har tilgjengelig 

og ser mulighetene 

 Vi hilser på hverandre 

 Vi sier fra/gir tilbakemelding til hverandre på en ordentlig måte  

 Vi ser hverandre 

 Vi er engasjerte og imøtekommende medarbeidere 

 Vi aksepterer at vi er forskjellige 

 Vi roser og oppmuntrer hverandre 

 Vi tar imot tilbakemelding på en ordentlig måte 

 Vi er fleksible 

 Vi er blide og bruker humor 

 

 

Vi fortsetter arbeidet med voksenrollen i barnehageåret 2017-18, da spesielt i forhold til barns medvirkning. 
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BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få 

leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og 

kommunikasjon skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.       Kunnskapsdepartementet, 2017. 

OMSORG 

 

 

 

 

Voksen-barn relasjonen er den aller viktigste faktoren for at barn skal ha det bra i barnehagen. For å etablere et grunnlag 

for trivsel, glede og mestring så kreves det først og fremst nære og engasjerte voksne som er bevisste på den rollen de 

har i barnets utvikling. Voksne som kan tone seg inn med barna og tolke det de prøver å kommunisere, slik at de 

opplever trygghet og trivsel til å utvikle seg. Forskning viser at samspill som bygger på følelsesmessig engasjement, der 

omsorgspersonen er sensitiv overfor barnets signaler, virker positivt på barnets totale utvikling. Det er slike samspill som 

gir barnehagen konkret innhold og kvalitet. 

Det betyr at for å oppnå god kvalitet i Brensmork barnehage må det stilles krav til hver enkelt ansattes væremåte og 

omsorg: 

 Vi må vise nærhet, følelser og omsorg for alle barn 

 Vi må være fysisk og psykisk tilstede 

 Vi må vise oppmerksomhet, være lydhøre og følge opp barnas initiativ 

 Vi må være vennlige, rolige og trygge voksne som setter grenser, støtter problemløsning, forklarer og gir barn et 

valg 

 Vi må utnytte oss av «en-til-en» omsorgssituasjonene som stell, måltid, påkledning og lignende som  gir oss 

mulighet til å gi enkeltbarnet mye nærhet og omsorg 

 

 

 

 

 

                

 

«I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. 

Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som 

grunnlag for trivsel, glede og mestring.»       

                Kunnskapsdepartementet, 2017. 
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GOD LEK: 

 Engasjerer og er motiverende og gir 

fritt spillerom for fantasien 

 Stimulerer språksansen og 

intellektet 

 Trener kropp og motorikk 

 Gir positive opplevelser og er viktig 

for selvbilde og sosial utvikling 

 Gir sosial trening; barna tilegner seg 

viktige lekekoder/sosiale regler 

 Bidrar til bearbeidelse av egne 

følelser, inntrykk og opplevelser 

 Gir nyttig erfaring og er avgjørende 

for all slags læring 

 

Leken hos barn tjener ytterst sett som 

trening til å mestre både hverdagen og 

voksenlivet! 

For at barna skal oppleve mestring i samspill og lek, er det viktig at vi som omsorgspersoner:  

 er i stand til  å se og tolke de signalene de kommer med 

 deltar aktivt og støtter deres utvikling 

 er tilstede i leken, både gjennom å observere, delta og veilede 

 har klare avgrensete rammer og regler for hvordan vi oppfører oss mot hverandre 

 forsterker positiv atferd som barna viser 

 

I tillegg til at vi har ulike roller i barns lek, har vi også ansvaret for det fysiske rommet, og for å legge til rette for ulike 

lektyper og leketemaer som skaper et felles lekegrunnlag og fremmer et inkluderende miljø. Gjennom å observere og 

prøve å finne ut hva barna er opptatt av å leke med, kan vi f.eks. bidra med materialer og rekvisitter som beriker leken.  

 

 LEK OG VENNSKAP 

 

 

 

Lek er en aktivitet som preger barnehagebarns liv og er noe av det viktigste 

barna har. Barn leker for å leke og fordi det er morsomt - i leken er alt mulig!  

Samtidig er leken en viktig læringsarena der barnet møter verden og seg selv, 

og lærer en rekke ferdigheter.  

Lek og vennskap er grunnleggende for barnas trivsel og meningsskaping, og 

helt nødvendig for å vokse og utvikle seg.  Det å leke med andre barn er viktig 

for selvfølelsen, og for å lære samspill og sosial kompetanse. Spør vi barn om 

hva de synes er det beste i barnehagen, så svarer de aller fleste at det er å 

være med venner og leke sammen. Barn har behov for venner og har det bra 

når de har venner.  I samspill med barn og voksne får barna viktig sosial 

trening som er nødvendig for å bygge relasjoner. De lærer mye om hvordan 

man kan være en god venn, og de får erfaring med å håndtere konflikter. Det 

er viktig at vi i barnehagen tar vennskap og lek på alvor, og at vi følger opp 

barn som har vanskeligheter med å leke og få venner, slik at også de får 

oppleve egenverd, mestring og tilhørighet gjennom leken. 

 

 

 

  «Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår 

for lek, vennskap og barnas egen kultur. [..] Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede humor, spenning og 

engasjement gjennom lek- alene og sammen med andre.»         

                     Kunnskapsdepartementet, 2017.

              

 

 

Barn trenger aktive voksne som leker butikk, trøster 

dukken, leker sisten, som overholder lekereglene og som 

lar barn være i fred, selv om det blir rotete og bråkete. 
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Sosial kompetanse kan deles inn i 5 områder  

(Kari Lamer): 

Empati og rolletaking - innlevelse i andre menneskers følelser og 

forståelse for andres perspektiver og tanker. 

Prososial atferd - positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, 

oppmuntre, dele med andre, anerkjenne, inkludere, vise omsorg for osv. 

Selvkontroll - å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som 

krever kompromisser og felles avgjørelser, innordne seg, takle konflikter og 

å vente på tur. 

Selvhevdelse - hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en 

god måte, og tørre å stå imot gruppepress og ta initiativ til, eller bli med i, lek 

og samtaler som allerede er i gang. 

Lek, glede og humor - å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke 

lekesignaler, og å la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det 

moro. 

 

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og 

nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, 

selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap.[..]  

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle 

for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og 

voksne.[..] Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal 

få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det 

å ta hensyn til andres behov.                       

                                       Kunnskapsdepartementet, 2017.

              

   

 

SOSIAL KOMPETANSE - DANNING 

Når barn utvikler sosial kompetanse så betyr 

det at de tilegner seg de ferdighetene de 

trenger for å kunne handle kompetent i 

samspill og samhandling med andre 

mennesker. Disse ferdighetene kan vise seg 

gjennom barnas kroppslige og språklige 

handlinger, gjennom at de mestrer balansen 

mellom selvhevdelse og det å ta hensyn til 

andre. Samspill med andre, både barn og 

voksne, er nødvendig for barns utvikling. Hvis 

et barn ikke mestrer positiv samhandling, kan 

barnets motivasjon, selvbilde og 

selvoppfatning påvirkes og det vil kunne gå 

glipp av mange positive opplevelser og 

erfaringer.  Sosial kompetanse har altså stor 

betydning for barnets trivsel fordi det styrker 

selvbildet og fremmer utvikling og læring. Det 

er også vesentlig for å motvirke problematferd 

som diskriminering og mobbing.  

 

Vårt hovedoppdrag i barnehagen er at det enkelte barnet skal ha det godt med seg selv og andre. Vi begynner med dette fra første 

dag, og øver oss på hverandre hver dag. I barnehagen får barna møte jevnaldrende som har stor betydning for samspill og læring og 

etablering av vennskap. De skal alle lære å tilpasse seg ulike situasjoner og å handle ut fra felles normer, samtidig som de skal 

utvikle seg til å tenke kritisk og handle selvstendig.  

 

Hva dette betyr for oss i Brensmork barnehage:     

 Vi må være gode rollemodeller  

 bidrar til at barna lærer positiv 

samhandling 

 Vi må være lydhøre og anerkjennende 

voksne og følge opp barns innspill 

 bidrar til at barna opplever at de blir 

lyttet til og tatt på alvor 

 Vi må stille spørsmål som gjør at barna må 

tenke selv - eks. «hva/hvordan tror du..»  

 bidrar til at barna utvikler kritisk tenkning og en evne til selv å vurdere det som blir sagt/gjort 

 Vi må vise at vi har tydelige og positive forventninger til sosial atferd 

 bidrar til barnets læring om seg selv og andre, og om hva som forventes i ulike situasjoner 

 Vi må la barna få delta i beslutninger på vegne av fellesskapet  

 bidrar til at barna får kjennskap til demokratiske prosesser, og at de lærer å ta hensyn til andres meninger og å 

innordne seg det som blir bestemt 
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Empati og prososial atferd 

Empati er evnen til å kunne leve seg inn i hvordan en annen person opplever sine følelser. Empati omfatter også handlekraft, dvs. 

prososial atferd. Empatisk atferd kan uttrykkes i forskjellige kategorier. Punktene nedenfor er en ledesnor for vårt arbeid både med 

barna og personalgruppa: 

 

SJENERØSITET – dele med andre, ta imot og kunne gi 

HJELPSOMHET – stille opp for andre i ord eller handling 

OMTENKSOMHET – å kunne oppfatte og tolke signaler fra andre og handle etter det 

SAMARBEIDSEVNE – Toleranse for forskjelligheter, forhandle og inngå kompromisser 

GJØRE GODT IGJEN – ta ansvar for egne handlinger og rette opp når det går galt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det aller viktigste arbeidet med sosial kompetanse skjer i naturlige samspillsituasjoner gjennom dagen, fordi barnet lærer best 

gjennom egne erfaringer og opplevelser. Vårt hovedfokus er derfor på voksenrollen, hvordan vi opptrer overfor barna og hverandre i 

hverdagen - hvordan vi kan være varme og samtidig grensesettende voksne.  

Utviklingen av barns empati er også nært knyttet til barns utvikling av språk og lek, og dette er to viktige grunnfaktorer i barns 

barnehageverden, og områder vi jobber mye med. Arbeidet med sosiale ferdigheter knyttes også til noen av Rammeplanens 

fagområder, og vi bruker samlingsstund til å sette fokus på temaer som å være sammen, vennskap og følelser.  

 

 

 

 

 

 

 

Her har barna samarbeidet 

for å lage et langt tog, slik at 

alle fikk plass ombord! 

 

Det er mange faktorer som påvirker den empatiske evnen, men de 

voksne i barnehagen  og foreldrene hjemme er de viktigste 

rollemodellene for barna. Hvordan vi opptrer blant barna blir svært 

viktig, spesielt med tanke på 

 God omsorg  

 Forbilder 

 Konsekvent grensesetting 
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AKTIVITETER SOM ER SPESIELT POSITIVE FOR 

BARNS SPRÅKUTVIKLING OG SOM VEKTLEGGES 

I VÅR BARNEHAGE ER: 

 Samtale 

 Rim, regler, dikt og sang 

 Fortelling og høytlesing 

 Lek 

 Utforsking av skriftspråket 

SAMTALE: 

Å delta i en samtale handler om å snakke og lytte vekselsvis, om å ha oppmerksomheten rettet mot det samme, og om å 

påvirke og bli påvirket av hverandre.  For å oppnå gode samtaler med barn må vi være nære, engasjerte og bevisste 

voksne som toner oss inn med barna og tolker det de prøver å kommunisere verbalt og non-verbalt. Som voksne må vi hele 

tiden tilpasse oss og bygge samtalen opp rundt det enkelte barns bidrag.  Ved å lytte til barna, vise interesse og svare når 

de uttrykker seg, vil de stimuleres til å ”snakke”, samtidig som de får erfaring med språk og dialog. Det er viktig å fokusere 

på det barna er opptatt av, og tilpasse språket etter alderen.   

 

BEGREPSLÆRING: 

I 2011 ble det innført en kommunal språk-, lese, og skriveplan i Eidsvoll kommune som et bidrag til å sikre en helhetlig og 

god språk-, lese- og skriveopplæring for alle i kommunen, fra barnehagen og ut grunnskolen. Språklig bevisstgjøring i 

barnehagen er forebyggende i forhold til vansker med lesing og skriving og begrepslæringen er derfor viktig for oss. 

Planen er godt innarbeidet i vårt arbeid med språk, og vi fortsetter å jobbe bevisst og systematisk for å gjøre barna kjent 

med ulike begreper. De eldste barna har en fast ukedag for språkgrupper, samtidig som begrepslæringen tilpasses de 

ulike aldersgruppene i barnehagen. I tillegg til det systematiske arbeidet, er vi også bevisste på hvordan vi ordlegger oss i 

hverdagssituasjoner.   

 

 

 

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 

         

 

 

 

Språket er viktig for all tankevirksomhet og læring, og vi i 

barnehagen skal legge til rette for tidlig og god 

språkstimulering. I Brensmork barnehage jobber vi for at vi skal 

ha et godt språkstimulerende miljø med voksne som bruker 

språket i samspill med barna hele dagen. Vi er bevisste på at 

de voksne i barnehagen har stor betydning for barns 

språkutvikling - både som språkmodeller og samtalepartnere, 

og som tilretteleggere av språklig samhandling mellom barna. 

For å skape et godt språkmiljø må vi som voksne være 

tilstedeværende, anerkjennende, motiverende, lyttende, 

interesserte, spørrende og responderende. 

«Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets 

utvikling.[..] Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i 

aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.» 

                                                                                  Kunnskapsdepartementet, 2017. 

 

 

SPRÅKBEGREPENE VI VEKTLEGGER: 

Farge Form Plass Symbol Stilling 

Retning Størrelse Antall Lyd 
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HOVEDMÅL 

Barna skal 

 oppleve å bli behandlet som fullverdige individer 

  oppleve å bli møtt med anerkjennelse 

  oppleve en følelse av selvverd 

 

 

DELMÅL 

Barna skal 

 oppleve at de er med og påvirker det som skjer i 

barnehagen 

 erfare at de blir lyttet til og at det nytter å komme 

med innspill 

 

TILTAK 

Voksne skal 

 følge opp barns initiativ 

 være åpne for og lyttende til barns innspill 

 være oppmerksom på de ulike kommunikasjons-

formene som små barn bruker 

 ha en anerkjennende væremåte og 

kommunikasjon (s. 5 i årsplanen) 

 la barna  ta del i beslutninger 

 
 

 

 

 

BARNS MEDVIRKNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I barnehageåret 2017-2018 fortsetter vi å ha spesielt 

fokus på barns medvirkning i Brensmork barnehage.  

 

Barns medvirkning bygger på tanker om respekt for 

hverandre og om likeverdighet.  

Det handler ikke om at barna skal velge fritt og gjøre 

som de vil. Det vi si at de ikke skal overlates et ansvar 

de ikke er rustet til å ta. Det er vi som ansvarsfulle 

voksne som holder i rattet  og som må vurdere 

sammenhengen.  Vi må være lyttende og 

oppmerksomme og skape trygge og gode rammer slik 

at barna opplever at de har handlingsfrihet og at deres 

interesser blir synlige i barnehagehverdagen.  

 

Dette barnehageåret skal vi fortsette å ha fokus på 

hvordan vi som voksne må være, og prøve ut 

prosesser som kan bidra til at barna i enda større grad 

får mulighet til være med å påvirke innholdet i 

barnehagehverdagen, slik at de opplever at de har 

betydning for det som foregår.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Fortell meg og jeg glemmer lær meg 

og jeg husker,  

involver meg og jeg lærer» 

             B. Franklin 

 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna 

kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, 

Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv 

deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få 

innflytelse på det som skjer i barnehagen. 

         Kunnskapsdepartementet, 2017 
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SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE 

       

 

 

 

 

 

Sammen med foreldrene har vi i barnehagen et ansvar for 

barnas trivsel og utvikling, og vi må derfor ha gjensidig 

respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i 

forhold til barnet, og vise åpenhet og tillit til hverandre. Det er 

viktig at vi har et tett og godt samarbeid. Den viktigste 

kommunikasjonen skjer i de daglige møtene ved levering og 

henting, der foresatte og personalet har mulighet til å formidle 

små og store hendelser som påvirker barna.  

Foreldremøter 

Det blir avholdt 1-2 foreldremøter i løpet av barnehageåret. 

Ett på høsten, og evt. ett på våren. Det er ønskelig at både 

foreldre og personalet kommer med innspill på saker og 

temaer som de synes kunne vært fint om barnehagen tok 

opp.  

Foreldresamtaler 

Det inviteres til 2 foreldresamtaler i året. Alle nye som 

begynner i barnehagen får en uformell samtale med 

personalet i løpet av de første dagene. Det er når som helst 

mulig å be om en samtale. 

Foreldreråd 

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. 

Foreldrerådet velger ut foreldrerådsrepresentanter og kalles 

FAU. FAU gir mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med 

barnehagen på en aktiv måte. 

 

 

 Det skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at 

samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper 

et godt barnehagemiljø. FAU kal bli forelagt saker som er 

viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.  

Foreldrerådet kan velge om de vil arrangere ulike aktiviteter 

for barna, eks. har det vært tradisjon med juletrefest og 

sommerfest.  

Samarbeidsutvalget 

Samarbeidsutvalget består av leder og nestleder i FAU og to 

ansatte i barnehagen. En kommunepolitiker er med i utvalget 

og representerer eieren av barnehagen. SU skal være et 

rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og bli 

forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og 

virksomhet, og for forholdet til foreldrene. SU skal fastsette 

barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for 

eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer. 

Foreldreundersøkelse 

Barnehagen gjennomførte i november 2016 en foreldre-

undersøkelse i regi av Udir. Samlet resultat var 4,3 av 5 og 

svarprosenten var på 88,1. Det var bl.a. høy tilfredshet med 

barnets trivsel og utvikling. Forbedringsområder var bl.a. 

informasjon om personalet.  

 

 

 

 

 

 

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

danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1.[..] Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal 

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

utvikling.                        

        Kunnskapsdepartementet, 2017. 

Personalets/Barnehagens oppgave er:  

 Å legge til rette for et foreldresamarbeid og en god dialog med foreldrene 

 Å, sammen med foreldrene , utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til  det enkelte barns 

helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring 

 Å begrunne våre vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter 

 Å sikre foreldrenes medvirkning til den individuelle tilretteleggingen 

 Å forholde oss til at vi har et samfunnsmandat og verdigrunnlag å forvalte 

 Å tilstrebe at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen 
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                   OVERGANGER 

            Når barnet begynner i barnehagen 

 

 

I oppstartsperioden skal vi bruke god tid til å bli kjent - først og fremst med barnet, men også med foreldrene, slik at vi kan etablere 

trygghet og tillit. Det er noen punkter som det er spesielt viktig å vektlegge for å oppnå dette: 

 å ha en god dialog med foreldrene 

 å bruke god tid på barnet  

 å ha en fast kontaktperson og stabile voksne 

Det er også viktig å huske at barn er forskjellige og at tilknytningsperioden må ses utfra barnets behov. Både barnehagen og 

foreldrene må derfor være villige og åpne for å bruke den tiden som trengs slik at barnet for en god start på barnehagelivet.  

 

 

 

 

 

Overganger innad i barnehagen 

 

 

 

 

For oss i Brensmork barnehage vil overganger innad i all hovedsak skje når barnet flytter fra småbarnsavdeling over til 

storebarnsavdeling. Dette skjer som regel fra nytt barnehageår det året barnet fyller tre. For at denne overgangen skal gå så greit 

som mulig har vi fokus på:  

 å samtale med barnet/barna om at det/de etter hvert skal begynne på Rocketroll/Lykketroll  

 å besøke avdelingen de skal begynne på sammen med en kjent voksen, være der å leke og bli kjent med både 

omgivelsene, de andre barna og de voksne som er der.  

 at de voksne fra Lykketroll/Rocketroll tar initiativ til kontakt med de «nye» barna på utelekeplassen på vår/forsommer.  

 å informere foreldrene om hvilken avdeling barnet deres skal begynne på, og tilby dem å komme på besøk 

 at man ved oppstart på ny avdeling vektlegger det samme som ved oppstart i barnehagen - å ha en god dialog med 

foreldrene og barnet, å bruke tid på barnet, og å ha en fast kontaktperson de første dagene og stabile voksne.  

«Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å 

bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe.» 

                                         Kunnskapsdepartementet, 2017. 

 

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i 

barnehagen.»                            

         Kunnskapsdepartementet, 2017. 
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Overgangen melom barnehage og skole 

 

 

 

 

 

I forbindelse med overgangen mellom barnehage og skole legges det opp til egne kommunale samarbeidsmøter der det utveksles 

kunnskap og informasjon på tvers. Målet med å arbeide sammen er å skape en best mulig overgang for det enkelte barn, og at det 

skal oppleves at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen.  

 

Det siste året i barnehagen introduseres de eldste barna for 

skoleforberedende aktiviteter både i russeklubben og 

språkgruppa, blant annet i form av selvstendighetstrening, lek 

med bokstaver og tall og gjennom arbeid med begreper. Dette 

skal være med på å gi barna et godt grunnlag og motivere 

dem for å begynne på skolen.  

 

 SPESIELT MED TANKE PÅ SKOLESTART 

 

 Samtale med foresatte og pedagogisk leder på våren 

hvor det i fellesskap fylles ut et skjema som leveres 

til de respektive skolene 

 Foresatte skal ha innsyn i og innflytelse på 

informasjonsutvekslingen 

 Med barn som har behov for særskilt tilrettelagt 

omsorgs- eller læringsmiljø må samarbeidet 

etableres i god tid før barnet begynner på skolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god 

overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.  

                                 Kunnskapsdepartementet, 2017. 

 

TIPS I FORKANT AV SKOLESTART: 

 Ta barnet på alvor ved å snakke med det i 

stedet for til det 

 Gi barnet ansvar og ha klare avtaler 

 Gi ros og oppmuntring 

 Lær barnet å vente på tur og ikke avbryte 

andres samtale 

 La barnet gjøre oppgaver selv 

 Les og syng med barnet 

 Tren på å ta både seire og nederlag   

 Lek og øving med å huske gjenstander, lukt, 

smak og lyder er fin skole-forberedende 

trening 

 Se ulikheter og tren små bevegelser 

gjennom å klippe, tegne og lime 

 Tren på å bli selvstendig 

 Spør dersom du er usikker på noe - rektor, 

lærere, pedagogiske ledere og helsesøster 

er der for å hjelpe og de har taushetsplikt 
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«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, 

analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med 

vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehage loven og rammeplanen.»                                                                                                                       

 Kunnskapsdepartementet, 2017. 

 

BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET 

VURDERING 

 

Vurdering av jobben vi gjør i barnehagen foregår både planlagt og uplanlagt. Vi har faste møtepunkter med berørte parter av 

barnehagen, hvor vurdering av aktiviteter, rutiner og andre gjøremål er tema. I tillegg til de faste møtepunktene så er det nødvendig 

for barnehagen å vurdere eget arbeid underveis. Når vi vurderer skal vi ha fokus på voksenrollen og pedagogiske mål (dvs. om det vi 

har gjort har ført til ønsket resultat). Det enkelte barns trivsel og utvikling observeres og vurderes  fortløpende, og inngår ikke i 

vurderingsplanen nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva Hvordan Når Hvem 

Voksenrollen i tilknytning med barns 

medvirkning 

Dialog, observasjon og 

dokumentasjon. 

Januar og juni  Ansatte 

Barns medvirkning Barnesamtaler (storebarn),  dialog, 

observasjon og dokumentasjon. 

 Ansatte (Ped.ledere har 

ansvar for barnesamtaler) 
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DOKUMENTASJON 

      

 

 

 

 

 

Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre barnehagens arbeid og innhold 

både for barnehagens personale og for foreldrene og andre 

interessegrupper. For personalet er dokumentasjonen også nyttig i 

forhold til evaluering og refleksjon over eget arbeid.  

 

Vi dokumenterer på ulike måter:  

 Månedsplaner eller periodeplaner gir informasjon om hva som 

skal skje i perioden fremover, samtidig som de inneholder et tilbakeblikk på foregående periode. Lykketroll og Rocketroll har 

egne skriv i form av Lykkenytt og Rockenytt. 

 

 Personalet bruker observasjoner og samtaler med barna som 

grunnlag for planlegging og arbeid med både barnegruppene 

og det enkelte barn. Disse notatene kan også brukes for å gi 

foreldrene informasjon om barnets utvikling. 

 

 Evaluering av planer, observasjoner og samtaler med barna 

danner utgangspunkt for refleksjonsarbeid og utvikling i 

barnehagen.  

 

 Vi tar en del bilder – noen henger vi opp på veggen slik at de 

som er innom kan se på dem når de er i barnehagen, andre 

setter vi inn i barnas permer. 

 

 Barna har permer der vi setter inn bilder, tegninger og ting de 

har laget. 

 

 

 

 

  Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven 

og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens  arbeid med å planlegge, 

vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.  

 Kunnskapsdepartementet, 2017. 
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FAGOMRÅDENE 

I Rammeplanen for barnehagens - innhold og oppgaver  (Kunnskapsdepartementet, 2017) presenteres sju fagområder som 

gjenspeiler områder av interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og som skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og 

helse. Målene som beskrives innenfor hver fagområde oppnås gjennom opplevelser og erfaringer og voksenrollen er tildelt stor 

betydning. Fagområdene skal ses i sammenheng og være en gjennomgående del av barnehagens innhold, og flere områder vil ofte 

være representert samtidig både i forbindelse med prosjekter og i hverdagsaktiviteter.  Vi legger opp til et progresjonsarbeid som 

følger barnets utvikling og modenhet. Vi ønsker at barnet skal oppleve mestring, samtidig som det er viktig å bli utfordret til å lære 

nye ting og på den måten utvikle god selvfølelse. Du finner rammeplanen på https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/rammeplan/revidering-av-rammeplan/ 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får erfaring med følgende: 

Sanger, rim og regler - gir sanseinntrykk og estetiske opplevelser, stimulerer til å utforske språkets form og er en «snarvei 

inn i språket» 

Lek og tøysing med ord - bidrar til språklig bevissthet 

Rytme- og musikkinstrumenter - rytme binder språk og musikk sammen 

Lytteleker - bidrar til språklig bevissthet og skaper bevissthet om språkets lydside  

Fortellinger og eventyr med bruk av ulike virkemidler – er  positivt for både ordforråd og fortellerkompetanse 

Ulike begreper – god begrepsforståelse bidrar til økt språkforståelse og barnet kan uttrykke seg mer presist 

Bøker og boklesing – inspirerer til språkutviklende samtaler og bidrar til å øke ordforråd  

Bokstaver og tallsymbol – stimulerer skriftspråket 

Spill og språkleker – utvider ordforråd og er et fora for samtale 

Samtaler – lærer turtakingssignaler, utvider ordforråd og gir samtalekompetanse 

Lese- og skriveaktiviteter - vise nytteverdien av skriftspråket, vekke nysgjerrighet for, og gi erfaring med skriftspråk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventyret «Gullhår og de tre bjørnene» på 

Tigerklubben. Fortellingen synliggjøres ved hjelp 

av konkreter, mimikk, blikk og stemmebruk, og 

barna opplever språket gjennom flere sanser og 

får en større forståelse for det som formidles.  

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/revidering-av-rammeplan/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/revidering-av-rammeplan/
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For 1-3 åringene vektlegges 

 Kommunikasjon gjennom blikk, mimikk, enkle ord 

og setninger 

 Snakke om det som er kjent, nært og synlig 

 Bruke korte setninger 

 Sette ord på det vi gjør og det barna uttrykker 

verbalt og non-verbalt  

 Bevegelsessanger  

 Utforske pekebøker og billedbøker 

 Se sammenheng mellom ord og bilde 

 Bygge videre på det barna uttrykker (voksne) 

 

For 2-3 åringene vektlegges i tillegg   

 Videreutvikle begrepsforståelsen 

 Lyttetrening - knytte lyd og ting 

 Gjenkjenne egen forbokstav 

 Lese enkle billedbøker 

 Sette ord på følelser (voksne) 

 Spille spill - øve på turtaking og lære enkle regler 

 Begynnende rollelek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stikkord i samtale med de yngste : 

Sette ord på - benevne 

Bekrefte, gjenta med riktig ord, tilføye 

Tilpasse språket til det enkelte barn 

Turtaking - Gi barnet god tid til å svare 

 

 

 

For 3-6 åringene vektlegges 

 Utvikle samtalen og fortellergleden 

 Prøve å sette ord på følelser 

 Bli bevisst på å bruke språk i konflikter 

 Utvikle samspill med jevnaldrende 

 Stimulere språk gjennom spill 

 Gjenkjenne egne og andres bokstaver  

 Videreutvikle rolleken 

 Lese billedbøker 

 

For 4-6 åringene vektlegges i tillegg 

 Utvikle variasjoner innenfor språket 

 Se sammenheng mellom tale- og skriftsspråk 

 Rime og dikte 

 Dramatisere eventyr 

 Snakke om og sette ord på følelser 

 Lese bøker 

 Gjenfortelle fra bøker, eventyr og fortellinger 

 Rollelek med fokus på lekekoder 

 Tegning og lekeskriving 

 Å gjenkjenne bokstaver og helord 

 Ulike musikksjangere 

 

Spesielt for 5-6 åringene 

 Øve på å skrive navnet sitt 

 Lage egne fortellinger som skrives ned 

 Språkgruppe med begrepslæring og språkleker 

 Vitser og gåter 

 Bevisstgjøring av tallsymboler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevegelses-

samling med 

«Bjørnen sover» 
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

 

           Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får erfaring med følgende: 

 

Variert fysisk aktivitet både ute og inne – utvikler fin- og grovmotoriske ferdigheter, gir mulighet for kroppslige utfordringer 

Uteliv til ulike årstider – utvikler glede over å være ute i allslags vær 

Fast turdag i nærmiljø – barna blir kjent med naturen i nærområdet, og får erfaring med variert terreng 

Finmotoriske aktiviteter – trener presisjon og koordinasjon 

Musikk, dans bevegelse – utvikler glede over å bruke kroppen – og barna får uttrykke seg gjennom musikk 

Menneskekroppen – bidrar til  forståelse og respekt for egen og andres kropp  

Variert og sunt kosthold – ulike smaker – bidrar til å utvikle gode matvaner og holdninger til mat 

Gode rutiner for hygiene & soving/hvile – bidrar til å utvikle gode vaner og holdninger 

Mestring- og selvstendighetstrening – styrker mestrings- og selvfølelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For 1-3 åringene vektlegges 

 God plass til tumlelek 

 Aldersinndelte grupper: 

1-2 åringene har fokus på sang og bevegelse, 

mens 2-3 åringene går tur til skogen og har fokus 

på å gå selv og bruke kroppen aktivt  

 Å snakke om kropp og kroppsdeler 

 Utelek  

 Å smake på forskjellig mat 

 Å spise selv 

 Gode rutiner for soving/hvile 

 

For 2-3 åringene vektlegges i tillegg 

 Å legge til rette for kroppslige utfordringer og 

mestring 

 Å pusle puslespill - tegne - perle -forme leire 

 Å oppmuntre til å prøve å smøre mat selv 

 Bevisstgjøring av og kjennskap til kroppsdeler 

 Gode rutiner for håndvask 

 Å oppmuntre til potte/dotrening 

 Å øve på av- og påkledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For 3-6 åringene vektlegges 

 Å videreutvikle kroppsbeherskelse og mestring 

 Utelek 

 Aldersinndelt gruppe med fokus på kropp og 

bevegelse 

 Tegne - perle - klippe  

 Delta i tilberedning av måltider 

 Oppfordre barna til å prøve nye smaker 

 Oppmuntre til å smøre selv 

 Gode vaner for håndvask 

 Oppmuntre til å gå på do 

 Øve på å kle på og av seg selv 

 Sette ord på følelser 

 

For 4-6 åringene vektlegges i tillegg 

 Utfordre egne kroppslige grenser 

 Selvstendighet under måltid 

 Å få kjennskap til sunn og usunn mat 

 Oppmuntre til å klare seg selv 

 Menneskekroppen - likheter og forskjeller, grenser 

  

Spesielt for 5-6 åringene 

 Aldersinndelt gruppe med fokus på selvstendighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lek og fysisk aktivitet danner en 

viktig basis for kognitiv, 

emosjonell og sosial utvikling 
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får erfaring med følgende: 

 

Sang, musikk og musikkinstrumenter - gir barna mulighet til å nyte estetiske inntrykk og til selv å uttrykke seg estetisk  

Dramatisering – motiverer barna til å uttrykke seg gjennom skapende virksomhet og inspirerer til lek 

Ulike formingsaktiviteter – med variert materiale og verktøy motiveres barna til kreativ utfoldelse 

Eventyr, fortellinger, bøker og bilder – er kunst og kulturformidlende, bidrar til å bruke fantasien og danner felles    

                                                             utgangspunkt for lek og kreativitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For 1-3 åringene vektlegges 

 Sang 

 Å lytte og bevege oss til musikk 

 Å skape rom for kropp og bevegelse 

 Enkle eventyr og fortellinger med bruk av 

bordteater 

 Tilgjengelige billedbøker, pekebøker og bilder 

 Å male med ulike farger 

 Lek med sand og snø 

 

For 2-3 åringene vektlegges i tillegg 

 Å uttrykke seg gjennom dramatisk lek 

 Tilgjengelig utkledningstøy 

 Forming med ulike teknikker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For 3-6 åringene vektlegges 

 

 Å synge sanger  

 Å uttrykke seg gjennom dramatisk lek 

 Å lese eventyr og å delta i dramatisering av 

eventyr o.l. enten selv eller med figurer 

 Musikk og dans 

 Forming med ulike materialer og teknikker 

 Farger og former i i ulike aktiviteter og lek 

 

For 4-6 åringene vektlegges i tillegg 

 Å få kjennskap til ulike sjangere innenfor tekst, 

sang og musikk 

 Å bli kjent med kunst 

 Å lage egne fortellinger 

 Å  opptre med sang, dans eller drama 

 Å delta i sangleker og regelleker 

 Kultur i nærmiljøet 
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                                                                   NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI                  

 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får erfaring med følgende: 

 

Naturen og naturens mangfold -  utvikler glede og undring over det vi ser og opplever ute i naturen. 

Bærekraftig utvikling - bidra til å gi barna forståelse for viktigheten av å ta vare på naturen og omgivelsene rundt oss 

Årstidene og ulike værfenomener – gir erfaring og kunnskap om årets inndeling, og hva slags vær og lufttemperatur  som 

kjennetegner de ulike årstidene samt hva som skjer i naturen.  

Fenomener i den fysiske verdenen – gjennom undring og eksperimentering får barna erfaring og kunnskap om ulike fenomener. 

Konstruksjonsleker og iPad – gir erfaring og kunnskap om ulike teknikker og løsninger og bidrar tl å utvikle skaperglede. 

 

 

 

 

For 1-3 åringene vektlegges 

 Uteliv i all slags vær - å oppleve årstidene 

 Å utforske snø, is, regn og vanndammer 

 Leke med ting i naturen; vann, sand, steiner og 

pinner 

 Besøk til nabogården og se på kuer og kalver 

 Turer til skogen 

 

For 2-3 åringene vektlegges i tillegg 

 Å se etter dyrespor på tur til skogen 

 Å følge med på maurtua gjennom hele året 

 Å fange insekter og småkryp og se på dem med 

forstørrelsesglass 

 Å så frø, vanne og se at det spirer 

 Samtaler om årstider og vær 

 Å oppmuntre til konstruksjonslek 

 Å bruke i-Pad sammen med voksen 

 

 

 

 

 

For 3-6 åringene vektlegges 

 Å snakke om været og årstiden 

 Å oppleve naturen i de ulike årstidene både i 

barnehagen og skogen 

 Å eksperimentere med elementer som vann, is og 

snø 

 Å lete etter dyrespor, ta bilde og se i bøker og 

finne ut hvilke dyr de tilhører 

 Å fange insekter og småkryp og se på dem med 

forstørrelsesglass og finne ut hva de heter 

 Turer i nærområdet, fokus på naturvett 

 Å få kjennskap til ulike dyr som lever i Norge og 

hvilken nytte de har 

 Å se på traktorer og se jorder som blir pløyd, 

gjødslet, sådd osv, 

 Å sortere søppel 

 Å så frø og være med å vanne og se at det spirer 

 Å samle naturmateriell og lage ting 

 Konstruksjonslek  

 Å bruke i-Pad 

 

For 4-6 åringene vektlegges i tillegg 

 Å eksperimentere med lyd, lys og skygge 

 Begynnende bevisstgjøring av livssyklus: 

fødsel-liv-død 
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ANTALL, ROM OG FORM 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får erfaring med følgende: 

 

Rom- og retningsforståelse – er knyttet til bevegelse og motorisk utvikling, og barna får øvelse i romlig orientering og    

                                                greier å vurdere avstand, retning osv., de får kjennskap til ulike rombegrep og utvikler        

                                                abstrakt resonnering 

Matematiske begreper– gjennom eventyr, sanger, rim og regler og begrepslæring får barna bl.a. kjennskap til telling                                  

og plasseringsord og ulike begreper som form, størrelse og antall                           

Tall og telling – gjennom å være bevisst egen begrepsbruk, spille spill og bruke eventyr, sanger o.l. bidrar vi til at                  

barna får kjennskap til bl.a. telling, tallremsa og ulike tallbegreper  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For 1-3 åringene vektlegges 

 Bevege seg rundt og orientere seg inne på 

avdelingen og ute på hele lekeplassen 

 Sanger, rim og regler, egne tellesanger og regler 

 Eventyr og fortellinger 

 Konstruksjonsleker; duplo og togbane – bygge og 

bli kjent med former 

 Introduksjon av ulike begreper 

 Å bli presentert for telling og tallremsa 

 Puslespill 

 Lage former i sandkassa og i snøen 

 Være med å sortere leker når vi rydder 

 

For 2-3 åringene vektlegges i tillegg 

 Å gå på tur og orientere seg i nærmiljø 

 Å bli kjent med plasseringsord - hvor noe befinner 

seg i forhold til noe annet 

 Spille spill  

 Presenteres for i-Pad 

 Å lese bøker med tall og telling, størrelse og 

former 

 Presenteres for tid, ukedager, i går og i morgen 

o.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For 3-6 åringene vektlegges 

 Sanger, rim og regler, eventyr og fortellinger 

 Å lese bøker med tall og telling, størrelse og 

former 

 Å bruke plasseringsord 

 Å bli godt kjent med tallremsa, parkopling 

(peketelling) 

 Måling og sammenlikning 

 Å gå på tur og orientere seg i nærmiljø, 

gjenkjennelse 

 Å være med å sortere leker når vi rydder. Være 

med å dekke bord 

 Konstruksjonslek; duplo, togbane, kapla, jovo o.l. 

 Å tegne, klippe og lime i ulike farger, former og 

størrelser, perle former, lage mønster 

 Å bli kjent med ulike begreper 

 Å bli kjent med begreper for tid – ukedagene, 

etterpå, i går, i morgen, i overmorgen, forrige, 

neste uke o.l. 

 Å få kjennskap til dagsrytmen 

 Å spille spill og puslespill 

 Å få erfaring i å bruke i-Pad 

 

For 4-6 åringene vektlegges i tillegg 

 Å øve på ulike begreper 

 Å se på ulike former og størrelser i naturen, og 

sortere sammenligne og kategorisere 

 Å øve på tallremsa til ti, parkopling, antalls-

forståelse, elle, bli kjent med tallsymboler 

 Å gå tur og orientere seg i nærmiljø, øve 

retningssans, høyre-venstre 
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får erfaring med følgende: 

 

Sosiale samspill – gir viktig erfaring om samhandling og bidrar til å utvikle kommunikative ferdigheter 

Anerkjennende og lyttende voksne – bidrar til å utvikle god selvfølelse og respekt for hverandre og ulikheter, og voksne    

                                                            er rollemodeller 

Grunnleggende verdier og holdninger – bidrar i utviklingen av sosial kompetanse 

Tradisjoner og høytider – får kjennskap til ulike høytider og tradisjoner  

Ulike kulturer – får kjennskap til ulike kulturer og religioner som er representert i barnegruppa 

Samtaler – gir inspirasjon til undring og nysgjerrighet til alt rundt oss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For 1-3 åringene vektlegges 

 Å oppmuntre til å trøste og hjelpe 

 Å oppmuntre til sosialt samspill 

 Å ta del i tradisjoner som er knyttet til høytidene jul 

og påske 

 Å samtale og undre oss over det vi opplever 

 Å få erfaring med hva som er akseptabel atferd 

 

For 2-3 åringene vektlegges i tillegg 

 Å få hjelp og veiledning i lek og samspill og 

konfliktsituasjoner 

 Å øve på å være høflig og si ”kan jeg få”, ”takk for 

maten” osv.  

 Å øve på å vente på tur 

 Å gjøre ting sammen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For 3-6 åringene vektlegges 

 Fokus på vennskap og omtenksomhet 

 Å få erfaring med hva som er akseptabel atferd 

gjennom grensesetting og veiledning 

 Å få hjelp og veiledning i lek og samspill og 

konfliktsituasjoner 

 Å øve på å være høflig, vente på tur, og være 

stille og lytte når andre snakker 

 Å se på film og høre på fortellinger om ulike 

samfunn og kulturer. Høre på musikk og lage ting 

som selges på FN-dagen - markere FN-dagen 

 Å ta del i tradisjoner som er knyttet til høytidene jul 

og påske 

 Å få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i 

religioner og livssyn som er representert i 

barnegruppa 

 Den gode samtalen 

 

For 4-6 åringene vektlegges i tillegg 

 Å øve på å samarbeide og hjelpe hverandre 

 Å øve på å ta ansvar for egne handlinger 

 

Fra fortellingen «Den vakreste høna» 

der de tre hønene Prikken, Strutte og 

Stake krangler om hvem som er 

vakrest og må gå til kongen for å få 

råd.  
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får erfaring med følgende: 

 

Nærmiljøet – gjennom  turer bidrar barnehagen til at barna blir kjent med og får tilknytning til lokalsamfunnet 

Fellesskap – barna får oppleve at de alle er viktige for fellesskapet og får erfare at de er med og påvirker     

                      barnehagehverdagen 

Likestilling – gjennom å erfare at gutter og jenter er likestilte og likeverdige 

Demokratiske prosesser – ved å ta del i avgjørelser å få være med å påvirke det som skjer i barnehagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For 1-3 åringene vektlegges 

 Å bli kjent i barnehagen og på lekeplassen 

 Å gå turer og oppleve skogen og andre 

nærområder 

 Å oppleve å bli sett og hørt, og møtt med 

anerkjennelse, og få lov til å ta valg ut ifra egne 

forutsetninger 

 Å oppleve å være et eget individ og en del av 

fellesskapet i samlingsstund bl.a. gjennom at alle 

gis oppmerksomhet samtidig som alle må vente 

på tur og vi må lytte til hverandre 

 

For 2-3 åringene vektlegges i tillegg 

 Å bli kjent i nærmiljøet; gå turer, kjøre buss og tog 

og oppleve steder som biblioteket, 

Eidsvollbygningen og Bygdetunet 

 Bidra til fellesskapet ved å hjelpe til å dele ut 

kluter etter mat og være med å rydde leker inne 

og ute 

 

 

 

For 3-6 åringene vektlegges 

 Å bli kjent i nærmiljøet 

 Å oppleve å bli sett og hørt, og møtt med 

anerkjennelse og få lov til å ta valg ut ifra sine 

egne forutsetninger 

 Å bidra til fellesskapet ved å hjelpe til med å rydde 

opp etter seg, rydde leker inne og ute, være 

ordensbarn 

 Å styrke fellesskapet og individet i ulike grupper 

bl.a. gjennom å få komme med bidrag til innhold, 

få si noe, lytte og vente på tur 

 Å oppleve demokrati gjennom å være med å 

bestemme for fellesskapet, eks. regler 

 Få kjennskap til nasjonale minoriteter, andre 

kulturer og samfunn bl.a. gjennom arbeid i 

forbindelse med FN-dagen 

 Bli kjent med at samene er Norges urbefolkning 

og markering av Samenes dag 

 

For 4-6 åringene vektlegges i tillegg 

 Å snakke om likestilling, likeverd og toleranse 

 Å presenteres for menneskerettighetene og 

Barnekonvensjonen 

 

 

Barna tar del i fellessamling på Barnehagedagen 
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ALDERSINNDELTE KLUBBER 

Brensmork barnehage har aldersinndelte grupper én fast ukedag. Klubbene bidrar også til at det etableres et fellesskap 

på tvers av avdelingene, og det knyttes vennskap og relasjoner hos både barn og voksne.   

KNØTTENE (0-2-åringene)  

 For de yngste handler det mye om å få muligheten til å 

orientere seg i både inne- og uterommet uforstyrret, og 

prøve seg ut med jevnaldrende. I samling synger vi 

enkle sanger. 

 

 

 

 

TIGERKLUBBEN (2-3-åringene)  

På Tigerklubben går vi tur til skogen. Da trener vi på å 

gå uten vogner. I skogen leker vi og utforsker naturen 

samtidig som vi utvikler motoriske og sosiale 

ferdigheter. Vi har samling med sang og eventyr og 

spiser nistemat.  

 

STJERNEKLUBBEN ( 3-4 åringene ) 

På Stjerneklubben legges det vekt på fysisk aktivitet og 

trening av det grovmotoriske. Vi øver på nye 

ferdigheter, på å tørre og utforske egne grenser, og på 

turtaking. 

ROCKEKLUBBEN (4-5 åringene) 

På Rockeklubben er det musikk og dans som er i fokus. 

Barna blir presentert for ulike musikksjangere, som 

rockemusikk, klassisk musikk, barneviser med mer. Det 

blir også brukt rytmeinstrumenter og maling som en del 

av opplegget. Vi lytter og beveger oss masse på denne 

klubben. 

RUSSEKLUBBEN (5-6 åringene) 

På Russeklubben er det et variert opplegg hvor barna 

selv velger hvert sitt tema. I tillegg har vi 

skoleforberedende aktiviteter og leker oss med tall og 

bokstaver. Rosarussene har egne russepermer som de 

får med seg når de slutter i barnehagen. I den samles 

oppgaver og minner fra russetida. 

SPESIELT FOR DENNE KLUBBEN: 

 Arbeidsmøte der barn og foreldre sammen med 

personalet lager russelue og veske 

 Russekort 

 Knuteregler 

 Tur til Eidsvollbygningen 

 Russefest med overnatting 

 «Russeslepp
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Totalt sett er turene utenfor barnehagen med på å la 

barna utforske og oppdage nærmiljøet sitt, de får 

mulighet til å undre seg og stille spørsmål om ting 

rundt dem, og de tilegner seg kunnskap om og styrker 

tilknytningen til lokalsamfunnet. Slik går lek og læring 

hånd i hånd og barna får mange flotte opplevelser! 

 

                                                                     BRUK AV NÆRMILJØ 

 

 

 

Alle avdelingene i barnehagen har hver sin faste 

ukedag hvor de går på tur. Da går vi ofte til skogen der 

vi har bålplass og to flotte gapahuker som foreldrene 

har bygget til oss. 

I tillegg så organiserer vi jevnlig andre turer for å bli 

kjent i bygda vår. Vi går blant annet og ser på kuene og 

traktorene på nabogården, til alpakkaene langs Carsten 

Ankers vei, og til Eidsvollsbygningen og Bygdetunet.  

Er det for langt å gå så tar vi bussen. Hver uke reiser 

en gruppe barn og voksne til Ås skole og har motoriske 

aktiviteter i gymsalen, og alle avdelingene benytter seg 

av biblioteket i Eidsvoll. De har en fin lekekrok der 

barna kan tegne, leke og se i bøker, og så er det 

selvfølgelig fint å låne med seg bøker til barnehagen!  

Det har også blitt en årlig tradisjon at Lykketroll og 

Rocketroll har trollfest, 2-3 åringene tar toget til 

flyplassen, 3-4 åringene drar til Bygdetunet, 4-5 

åringene tar turen til brannstasjonen og 5-6 åringene 

besøker «prinsen» i Eidsvollsbygningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved å ta med barna ut på tur, stimuleres de til å bruke 

alle sansene. I skogen kan de oppleve naturen 

gjennom hele året, og får på den måten kjennskap til de 

ulike årstidene og hva som skjer i naturen med planter 

og dyr. De utfordres også motorisk ved at de må 

komme seg frem i ulendt terreng og ved at skogen 

innbyr til kroppslig aktivitet.  

På bondegården får barna muligheten til å komme tett 

innpå gårdsdyr og de får undersøke traktorer og 

gårdsutstyr og får kjennskap til landbruk og gårdsdrift.  

Gjennom å lese bøker og bruke biblioteket får barna 

anledning til å fordype seg i bøkenes verden, mens 

Eidsvollsbygningen og Bygdetunet gir barna et innblikk 

inn i Norges historie og kultur.  

Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra 

til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

                                    Kunnskapsdepartementet, 2017.
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REALFAG 

Brensmork barnehage fortsetter å ta del i Eidsvoll kommunes 

realfagprosjekt der hensikten blant annet er å mobilisere, 

bevisstgjøre og forplikte ansatte i barnehager og skoler til å bidra 

til barn og unges nysgjerrighet for og utforsking av realfag. 

 

I vår barnehage kommer fokuset til å fortsette å være på 

bevisstgjøring av voksenrollen, der målet er å vekke barns 

nysgjerrighet og bidra til undring og utforskertrang. 

     

      

              Eksempler fra realfagprosjektet i 2016-17: 

 

                                       

 

        

     

 

 

 

 

 

«Nysgjerrige og engasjerte voksne som stiller spørsmål ved hvorfor ting er 

som de er, bidrar til undring og utforskertrang og magiske øyeblikk.» 
 

 

Prosjektet knyttes til  fagområdene «Antall, rom 

og form», og «Natur, miljø og teknologi» og            

i 2017-18 skal teknologi ha et ekstra fokus. 

Overordnede temaer dette barnehageåret er:  

 «Fra sommer til høst» og «tall og antall» 

 «Fra høst til vinter» og «rom» 

 «Vinter og retning» 

 «Fra vinter til vår» og «målinger» 

 «Fra vår til sommer» og «former og 

mønster» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva flyter/synker? Turbingo 

Eksperiment med 

farget vann 
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                                                      TRAFIKKSIKKERHET 

I forbindelse med Eidsvoll kommunes forslag til trafikksikkerhetsplan har vi valgt å lage våre egen oversikt over hvordan vi arbeider 

med trafikksikkerhet i barnehagen vår.   

 

I barnehageåret 2017-18 kommer vi til å ta i bruk Trygg Trafikk sitt materiell og opplegg som er tilpasset bruk i barnehagen. Målet er 

å øke barnas forståelse for hva som er trygt og hva som er farlig i trafikken – på en måte som barna synes er morsom. Vi kommer til 

å ha spesielt fokus på Tarkus og opplegg for de eldste barna i barnehagen.  

 

Trafikksikkerhetstiltak på parkeringsplassen - levering og henting i barnehagen:  

For oss er det viktig at sikkerheten ivaretas. På grunn av at det er andre virksomheter i bygget vårt, er det mye trafikk ute på 

parkeringsplassen. Plassene nærmest portene er derfor tiltenkt foreldre som leverer/henter. I tillegg er det mulig å gå gjennom 

avdelingene dersom man har barn på ulike avdelinger. Dette tas opp på foreldremøte årlig.  

På grunn av fremkommelighet, er det viktig at det ikke parkeres foran portene.  

Det er også veldig viktig at ingen barn slippes ut gjennom porten uten følge med en voksen.  

 

Trafikksikkerhet på tur  

Dette er omtalt i barnehagens beredskapsplan.  

Barnehagen er ukentlig på tur, derfor er det naturlig at sikkerhet på tur er viktig for oss.  

Trafikksikkerhet øver vi på og snakker om fra barna starter i barnehagen. Vi viser også barna det i praksis når vi er på tur ved f.eks. å 

gå på kanten,  når vi går til skogen skal barna holde i vogna eller voksne/hverandre til vi kommer til låven/bjørka, vi skal ikke være 

mer enn to i bredden, se oss godt for når vi krysser veien og bruke gangsti når vi går langs hovedveien. Når vi er på tur bruker vi 

alltid refleksvester. Vi har også vester til de voksne.  

 

Bruk av bil eller buss  

Bruk av personbil skjer kun unntaksvis i Brensmork barnehage. Ansvaret ved å kjøre andres barn føles tungt, så det er noe vi ikke 

gjør hos oss. Unntak kan være transport til lege/sykehus. Når vi er på busstur brukes det alltid buss med seler til alle barn, og 

personalet påser at det blir brukt av samtlige.  

 

Trafikkopplæring hos de eldste barna  

Gjennom hele det siste barnehageåret skal vi ha vi fokus på det å ferdes i trafikken. Barna lærer hvordan de skal ferdes trygt i 

trafikken og hva de skal passe seg for.  

Vi kommer til å bruke Tarkus, som er en del av Trygg Trafikk sitt opplegg for barn i førskolealder.  

 

Gode rollemodeller  

De voksne rundt barna skal være gode rollemodeller. Trafikksikkerhet er derfor jevnlig tema på foreldremøter, og foreldrene blir 

oppfordret til sikring av barn i bil.  

Vi oppfordrer også personalet til å være gode rollemodeller i hverdagen; bruke bilbelte, sykkelhjelm og være bevisste i hverdagen. 

Voksne på tur skal også bruke refleksvest.  
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Plan for innhold 2017-18 - barna 

Måned Uke Innhold/Aktivitet Deltakere Ansvar 

August 31-35 Tilvenning - vi blir kjent med hverandre og barnehagen: Jeg, du og vi Alle Avdelingsvis  

v/ped.ledere 

September 

& Oktober 

35-44 Felles tema: Lille Larven Aldrimett - «fra jord til bord» 

 

Alle Avdelingsvis 

v/ped.ledere 

 Språkplan: Begrep - Symbol: 

Tallsymbolene 1-3 & Bokstaver - barnas forbokstav  

Tallsymbolene 0-9, jobbe med antall & Bokstaver - alle, gjøre oppmerksom på 

språklyder 

Språkgruppe 

 

0-3 år 

3-6 år 

De eldste 

Realfag: Årstider - Fra sommer til høst: 

Hva er spesielt for årstiden? Vi 

undrer oss, utforsker og får 

kjennskap til bl.a. vær, natur og 

omgivelser i forandring. 

Tall og antall: 

Bli kjent med telling og tallrekka (0-3 

år) 

Utvikle tallforståelse (3-6 år) 

 

Alle 

Spesielle 

dager:  

Uke 40: 1. september kl. 10: Teater - «Geitekillingen som kunne telle til ti» 

Uke 43: 24. oktober: Markering av FN-dagen 

3-6 år 

Alle 

November & 

Desember 

44-52 Felles tema: Jul og tradisjoner  Alle Avdelingsvis 

v/ped.ledere 

 
Språkplan: Begrep - Plass: 

Fokus på plasseringsordene over, under, på 

Utvide med flere plasseringsord som f.eks. bak, ved siden av, foran, oppå 

Språkgruppe 

 

0-3 år 

3-6 år 

De eldste 

Realfag: Årstider - Fra høst til vinter:  

Hva er spesielt for årstiden? Vi 

undrer oss, utforsker og får 

kjennskap til bl.a. vær, natur og 

omgivelser i forandring. 

 Rom:  

Fokus på bevegelse, plassering og 

rekkefølge. 

 

Alle 

Mitt valg: Vi vil ha et godt miljø  og vi arbeider sammen Alle 

Spesielle 

dager: 

Uke 49: Julebord  

Uke 50: Luciatog 

Uke 51: Nissefest 

Alle 

3-6 år 

Januar & 

Februar 

1-9 Felles tema i januar: Farger  Alle Avdelingsvis 

v/ped.ledere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Felles tema i februar: Karneval 

  Språkplan: Begrep - Farge: 

Primærfarger; gul, rød, blå 

Flere farger; blande farger 

 

 

 

Språkgruppe 

 Begrep - Stilling og retning: 

Bli kjent med begrepene oppover, 

nedover. 

Bli kjent med begrepene oppover, 

nedover, loddrett, vannrett, skrå, høyre, 

venstre. 

Språkgruppe 

 

0-3 år 

 

3-6 år 

 

 

De eldste 

  Realfag: Årstider - Vinter: 

Hva er spesielt for årstiden? 

Undring og utforsking av bl.a. vær, 

natur og omgivelser i forandring. 

Retning:  

Leke og bruke inne- og uterommet til å 

bli kjent med ulike retningsbegreper. 

 

Alle 

 



 

 35 

Plan for innhold 2017-18  - barna forts. 

Måned Uke Innhold/Aktivitet Deltakere Ansvar 

 

 

 

 

 

Mitt valg:  

 

Vi tar beslutninger 

 

Alle 

 

  Spesielle 

dager: 

Uke 5: Regnbuefest 

Uke 7:Karneval  

Uke 9: Vinteraktivitetsdag 

Alle Ped.ledere 

Karnevalsgr. 

Vinterakt.gr.  

Mars & April 

 

 

9-18 

 

 

Felles tema i mars: Vann, påske Alle Avdelingsvis 

v/ped.ledere 
Felles tema i april: Livet i havet/vannet 

Språkplan: 

 

Begrep - Størrelse og antall: 

Bli kjent med begrepene stor og liten 

Bli kjent med begreper som stor og liten, større enn, mindre enn osv.  

Språkgruppe 

 

0-3 år 

3-6 år 

De eldste 

Realfag: Årstider - Fra vinter til vår: 

Hva er spesielt for årstiden? 

Undring og utforsking av bl.a. vær, 

natur og omgivelser i forandring. 

Målinger: 

Måle/sammenlikne stor og liten. (0-3 år) 

Måle/sammenlikne og blir kjent med flere 

ulike begreper for måling og 

sammenlikning. (3-6 år)  

Alle 

Mitt valg:  Vi tar vare på kroppen vår Alle 

Spesielle 

dager: 

Uke 12: Påskefrokost 

Uke 16: Russemøte  

Uke 17: Russefest m/overnatting 

Alle 

Russen 

Russen 

Avdelingsvis 

Lena Hege 

Lena Hege 

Mai & Juni 18-26 Felles tema i mai: 17. mai og tradisjoner Alle Avdelingsvis 

v/ped.ledere 

 

Felles tema i juni: Sangleker 

Språkplan: 

 

Begrep - Lyd: 

Bevisstgjøre at lyd finnes - 

lytteleker. 

Lytte etter bokstavlyder. 

Språkgruppe 

Begrep - Form: 

Firkantet, trekantet og rund form. 

Firkantet, trekantet, rund, rettlinjet og 

buet form. 

Språkgruppe 

 

0-3 år 

3-6 år 

 

De eldste 

Realfag: Årstider - Fra vår til sommer: 

Hva er spesielt for årstiden? 

Undring og utforsking av bl.a. 

vær, natur og omgivelser i 

forandring. 

Former og mønster: 

Presenteres for firkantet, trekantet og 

rund form. Sortere leker. (0-3 år) 

Presenteres for firkantet, trekantet, rund, 

stjerne og hjerte  form. Prikket, stripet og 

rutet mønster. Klassifisering av former 

og mønster. (3-6 år) 

Alle 

 

 

 

Mitt valg:  Vi tar vare på hverandre Alle  

Spesielle 

dager: 

Uke 20: 16.5. - 17. mai markering i barnehagen  

Uke 22: 7.6. - Sommerfest 

Alle 

Alle 

Komité 

FAU 
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Møteplan for det pedagogiske arbeidet i Brensmork barnehage 2017-18 

Måned Uke Dato Kl. Aktivitet Sted Deltakere Innhold 

A 

U 

G 

U 

S 

T 

 

31   Bli kjent!    

32 7.-11. 12.30-13.30 

/13-14 

Avdelingsmøte Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. «Kontraktarbeid» - Hvordan vi l vi ha det 

på avdelingen? 

33 14. 9-11.30 Planleggingsdag Panorama Alle Realfagkurs m/Guri Langholm 

12-16 Brensmork 

bhg. 

Avdelingsvis: Planlegging av høsten - 

halvårsplan 

15. 8-16 Planleggingsdag Brensmork 

bhg. 

Alle Arbeid med forankring av rammeplanen - 

Barnehagens verdigrunnlag 

Planlegging av aldersinndelte grupper og 

spesielle dager, Det er mitt valg 

34 21.-25. 12.30-13.30 

/13-14 

Avdelingsmøte Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Detaljplanlegge september (og oktober) 

Tema:Larven Aldrimett fra «jord til bord» 

29. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere  Forberede lærende møte 

Rammeplanen: Fagområder 

S 

E 

P 

T 

E 

M 

B 

E 

R 

 

 

36 4.-8. 12.30-13.30 

/13-14 

Avdelingsmøte Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Evaluere oppstart/august - barnegruppa 

Rammeplanen: Fagområder 

4. 17.15 - 

20.15 

Personalmøte 

Ansv. Regnbuen 

Regnbuen 

 & avd.vis 

Alle 

 

Valg av SU-representanter & verneombud 

HMS/IA/Akan/Brannvern/IT/Internkontroll/

Beredskaps-planer/TQM 

37 12. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere 

og Mona 

Planlegge innhold på foreldremøte 

 

38 18.-22. 12.30-

13.30/13-14 

Avdelingsmøte Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Detaljplanlegge oktober  

23. 9-15.30 Grunnkurs DMV K-sal, 

rådhuset 

Alle Det er mitt valg 

39 26. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere 

og Mona 

Foreldremøte  

Det er mitt valg 

Voksenrollen - barns medvirkning 

27.  Foreldremøte Brensmork.   

O 

K 

T 

O 

B 

E 

R 

 

40 2.-6. 12.30-

13.30/13-14 

Avdelingsmøte Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Evaluere september 

Praksisfortellinger 

41 10. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere 

og Mona 

Evaluere foreldremøte 

Forberede pers.møte - arbeidet med 

voksenrollen og barns medvirkning  

11. 17.15 - 

20.15 

Personalmøte  

Ansv. Lykkeliten 

Brensmork 

bhg. 

Alle 

 

Fagøkt: Barns medvirkning-voksenrollen 

42 16.-20. 12.30-13.30 

/13-14 

Avdelingsmøter Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. FN-dagen 

Detaljplanlegge november (og desember) 

Tema: Jul & tradisjoner 

43 24.  FN-dagen Avdelingsvis  Ansv. ped.ledere 

44 30.-3. 12.30-13.30 

/13-14 

Avdelingsmøte Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Evaluere oktober og FN-dagen 

Barnegruppa 

N 

O 

V 

E 

M 

44 2. Avreise 17 Lederseminar Sanner 

 

Ped.ledere 

og styrer 

Plan for morgendagen, sosialt samvær 

3. 8-16 Ledelse basert på ny rammeplan 

8-16 Planleggingsdag  Assistenter Østlandskelærerstevne  

45 7. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere 

og Mona 

Planlegge personalmøte 
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Møteplan for det pedagogiske arbeidet i Brensmork barnehage 2017-18 forts. 

Måned Uke Dato Kl. Aktivitet Sted Deltakere Innhold 

N 

O 

V 

 

 

 

45 8. 17.15 - 

20.15 

Personalmøte 

Ansv. Rocketroll 

Regnbuen 

& avd.vis 

Alle Fagøkt: Forankring av rammeplanen   

46 13.-17. 12.30-13.30 

/13-14 

Avdelingsmøte Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Detaljplanlegge desember 

 21. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere  Oppfølging av planleggingsdag - 

arbeidet videre 

D 

E 

S 

 

 

 

 

 

 

48 27.-1. 12.30-13.30 

/13-14 

Avdelingsmøte Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Evaluere november 

 

49 5. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere og 

Mona 

Aktuelle saker 

6.  Julebord  Avdelingsvis    

7. 17.15-20.15 Julepers.møte Badet Alle Aktuelle saker & Sosialt samvær 

50 11.-15. 12.30-

13.30/13-14 

Avdelingsmøte Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Detaljplanlegge januar  

Praksisfortellinger 

13.  Lucia-dagen Trollungene    

51 20.  Nissefest små/store  Ansv. ped.ledere 

52 25.-26 Julefri 

J 

A 

N 

 

 

 

1 1. 1. nyttårsdag 

2 8.-12. 12.30-13.30 

/13-14 

Avdelingsmøte Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Evaluere desember 

8. 17.15 - 

20.15 

Personalmøte 

Ansv. Lykketroll 

Regnbuen 

& avd.vis 

Alle 

 

Fagøkt: Barns medvirkning - 

voksenrollen 

Planlegging av spesielle dager 

3 16. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere og 

Mona 

Aktuelle saker 

4 22.-26. 12.30-

13.30/13-14 

Avdelingsmøte Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Detaljplanlegge februar 

Tema: Karneval 

5 29. 8-16 Planleggingsdag  Alle Evaluering av høsthalvåret (årsplanen) 

Planlegge våren - halvårsplan 

30. 13-14  Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere og 

Mona 

Arbeid med neste års årsplan 

F 

E 

B 

 

 

 

 

 

6 5.-9. 12.30-

13.30/13-14 

Avdelingsmøter Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Evaluere januar 

6. 17.15 - 

20.15 

Personalmøte 

Ansv. Regnbuen 

Regnbuen  

& avd.vis 

Alle 

 

Fagøkt: Forankring av rammeplanen  

13. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere  Arbeid med neste års årsplan 

14.  Karneval   Ansvar: Komité 

8 19.-23. 12.30-13.30 

/13-14 

Avdelingsmøter Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Detaljplanlegge mars 

Tema: Vann, påske. Praksisfortellinger 

9 27. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere og 

Mona 

Planlegge foreldremøte 

28.   Vinterakt.dag   Ansvar: Komité 

M 

A 

R 

 

10 5.-9. 12.30-13.30 

/13-14 

Avdelingsmøter Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Evaluere februar 

7. 17.15 - 

20.15 

Personalmøte 

Ansv. Lykkeliten 

Regnbuen 

& avd.vis 

Alle 

 

Fagøkt: Barns medvirkning - 

voksenrollen 

11 13. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere  

Mona 

Påskefrokost 

Aktuelle saker 



 

 38 

Møteplan for det pedagogiske arbeidet i Brensmork barnehage 2017-18 forts.  

Måned Uke Dato Kl. Aktivitet Sted Deltakere Innhold 

M 

A 

R 

12 19.-23. 12.30-13.30 

/13-14 

Avdelingsmøter Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Detaljplanlegge april 

22.  7.30-9 Påskefrokost Avdelingsvis   

13 29.-2. Påskefri  

A 

P 

R 

 

 

 

14 5. 17.15 - 

20.15 

Personalmøte 

Ansv. Rocketroll 

Regnbuen 

 & avd.vis 

Alle Fagøkt: Forankring av rammeplanen  

15 10. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere 

og Mona 

Foreldremøte 

11.   Foreldremøte    

16 16.-20. 12.30-13.30 

/13-14 

Avdelingsmøter Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Evaluere mars 

18.   Russemøte Trollungene   

17 24. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere 

og Mona 

Arbeid med neste års årsplan 

Rammeplanen 

27.  Russefest Trollungene   

18 30. 8-16 Planleggingsdag  Alle Vurdering av barnehageåret (årsplanen) 

Fagøkt: Forankring av rammeplanen 

M 

A 

I 

 

 

 

 

 

 

 1. 1. mai 

2.-4. 12.30-13.30 

/13-14 

Avdelingsmøter Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Detaljplanlegge mai 

Praksisfortellinger 

19 7. 17.15 - 

20.15 

Personalmøte 

Ansv. Lykketroll 

Regnbuen 

& avd.vis 

Alle Fagøkt: Barns medvirkning - voksenrollen 

Evaluere arbeidet med «Det er mitt valg» 

Sommerfest 

8. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere 

og Mona 

Arbeid med neste års årsplan 

Rammeplanen 

10. Kr.Himmelfartsdag 

20 14.-18. 12.30-

13.30/13-14 

Avdelingsmøter Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Evaluere mars 

16.   17.maimarkering Felles/avd.vis   

17. 17. mai 

21 21. 2. pinsedag 

 22. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere 

og Mona 

Aktuelle saker 

22 28.-1. 12.30-

13.30/13-14 

Avdelingsmøter Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Detaljplanlegge juni 

Tema: Sangleker 

J 

U 

N 

5. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere 

og Mona 

Aktuelle saker 

23 5. 17.15 - 

20.15 

Sommerpers.møte 

Ansv. Regnbuen 

Regnbuen 

& avd.vis 

Alle 

 

Aktuelle saker & Sosial samvær 

7. 17-19 Sommerfest  Ansv. FAU  

24 11.-15. 12.30-13.30 

/13-14 

Avdelingsmøter Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Evaluere mai 

25 19. 13-14 Ped.ledermøte Møterom bhg. Ped.ledere 

og Mona 

Aktuelle saker 

26 25-29. 12.30-13.30 

/13-14 

Avdelingsmøter Møterom 

bhg./avd. 

Alle avd. Evaluere juni og forberede oppstart i 

august 
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FORTELL MEG 

Fortell meg  

at jeg er noe,  

at jeg kan noe. 

Fortell meg det. 

 

Ikke fortell meg 

det jeg gjorde, 

eller skulle gjort. 

Nei, ikke fortell meg det. 

 

 Fortell meg heller  

at jeg er noe, 

at jeg kan noe, 

at jeg betyr noe. 

Fortell meg heller det. 

 

Jeg trenger det, 

skjønner du, 

jeg trenger det så sårt. 

Jeg trenger en søyle av trygghet 

å lene meg mot gjennom livet. 

Jeg trenger det, skjønner du, 

for det er så værhardt å leve! 

Ragnhild Bakke Waale 
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Ei marihøne satt på ei skjorte. 

Den titta seg rundt, - og vips var den borte. 

Hvor skulle den hen? Den fløy for den måtte 

til barnehagen og lære å telle til åtte. 

Så fløy det ei stripete humle forbi. 

Den skulle lære å telle til ti.                                                                                     


