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ÅRSPLANEN er et arbeidsredskap for barnehagens personale, og dokumenterer barnehagens valg og 

begrunnelser. Årsplan viser hvordan barnehagen arbeider for å omsette rammeplanens formål og innhold 

til pedagogisk praksis. Årsplan bygger på «Lov om barnehager», med forskriften «Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver». Den bygger også på Rakkestad kommunes tilhørende satsingområdet 

som dette året er:  

- Forebygging av mobbing og krenkelser 

BARNEHAGENS RAMMER 

Fladstad barnehage er kommunalt eid, og tok i mot de første barna i 1977. Barnehagen ble påbygd og 

totalrenovert i 2004. Uteplassen er stor og kupert med lekeapparater tilpasset barn i alle aldersgrupper. I 

nærmiljøet er det bolighus, skoler, sykehjem, butikker, bank, industri etc. Vi tilbyr 41 plasser til barn fordelt 

på 2 avdelinger som heter Blåveisen og Hvitveisen.  

 

Blåveisen har 14 plasser for barn i alderen 0 – 3 år. 

Voksne på Blåveisen:  

Pedagogisk leder Agnete Undrum-Westeng, 100 % stilling 

Barnehagelærer Gry Lene Dalen, 100 % stilling   

Barnehagelærer Ruth Marie Vatvedt, 80 % stilling (fri mandag) 

Barne- og ungdomsarbeider Anne Kristine Fosser, 100 % stilling 

Helse- og omsorgsarbeider Nancy Cecilie Finnestad, 20 % (jobber 

mandag)                

                           

                        Mobil: 489 47 683 

Hvitveisen har 24 plasser for barn i alderen 3 – 6 år.  

Voksne på Hvitveisen: 

Pedagogisk lederTrine Mjølnerød, 90 % stilling ( fri fredag i lik uke) 

Barnehagelærer Malin Rosenløv, 80 % stilling (fri torsdag)                                     Mobil: 489 97 477 

Barnehageassistent Sigrid Borge-Skar, 80 % stilling (fri tirsdag) 

Barne- og ungdomsarbeider Nancy Bredholt, 100 % stilling 

Helse- og omsorgsarbeider Nancy Cecilie Finnestad, 40 % (jobber tirsdag og torsdag)                                 
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DAGSRYTME 

Barna får en forutsigbar hverdag gjennom vår dagsrytme, og blir kjent og trygge på barnehagens rutiner.  

Barnehagen åpner 6.30. Barn og foreldre blir tatt i mot av en voksen som er tilgjengelig som støtte for 

barnet ved avskjeden med forelder eller foresatt. Frokost blir servert kl. 8.00 på Blåveisen og kl. 8.30 på 

Hvitveisen. Barna gis mulighet til å spise en god frokost og spiser medbrakt matpakke 

 Det legges vekt på ro under måltidet 

 Voksne sitter alltid til bords sammen med barna under måltidet 

 Barna lærer gode regler for bordskikk 

 Måltidet skal være preget av gode samtaler og en hyggelig atmosfære 

9.30 – ca 13.00 – lek, samlinger, gå på tur, temaarbeid, inne eller ute 

På liten avdeling – soving etter behov.  

 Barna sover i vogner ute eller i vognskuret 

 Barnet får god voksenkontakt når det skal sovne og når det våkner 

 Babycall og tilsyn sørger for trygghet mens barna sover 

11.00 – 12.00 – Lunsj 

 Barna lærer god hygiene og grundig håndvask før måltidet 

 Barna får lunsj i barnehagen 

 Det blir servert brødskiver, grønnsaker, sunt pålegg og melk 

 En dag i uken blir det servert varm mat 

 Måltidet skal bære preg av trivsel og en hyggelig atmosfære 

12.00 – 14.30 – God tid til lek, ute og inne 

14.30 – Fruktmåltid, ute eller inne avhengig av været 

 Vi legger vekt på et rolig måltid og en hyggelig stemning  

 Barnehagen serverer frukt, grønnsaker og vann 

15.00 – 16.45 – Frilek og henting. Foreldre eller foresatte blir møtt av en voksen som får informasjon om 

dagen.  

16.45 – Barnehagen stenger og alle barn må være hentet.  
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BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER  

Barnehagens styringsdokukmenter danner grunnlaget for innholdet i barnehagen. Styringsdokumentene er 

«Lov om barnehager med forskrifter», samt «FNs barnekonvensjon».  

«Lov om barnehager» sier i § 1 om barnehagens formål: 

«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. Barnehagen skal bygge på grunnleggende 

verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på 

åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike 

religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  

Barn skal få utfolde skaperglede undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre 

og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning 

tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og, anerkjenne 

barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt 

sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 

former for diskriminering». 

BARNEHAGENS VISJON:  

 

I Fladstad barnehage legger vi vekt på å skape gode hverdager der barnas interesser er i sentrum når vi 

planlegger opplegg og aktiviteter. Etter de demokratiske prinsippene vårt samfunn er bygd på, skal også 

barna få bidra og medvirke til barnehagens innhold. I et inkluderende fellesskap gis barna derfor mulighet 

til å ytre seg, bli hørt og delta. Med barnet i sentrum jobber vi for at alle voksne opptrer som hvert barns 

trygge base i et samspill preget av engasjement og gode relasjoner. Vi ønsker å møte hvert enkelt barn 

med respekt, anerkjennelse og god og kjærlig omsorg. Dette oppnås når de voksne er lyttende og 

tilgjengelige, og når barnet får følelsen av at det er betydningsfullt i den voksnes øyne. Med barnet i 

sentrum legger vi til rette for gode møter og relasjoner i en hverdag preget av lek og glede.  

Visjonen viser også til at Fladstad barnehage ligger i sentrum med de unike mulighetene det gir. Med kort 

vei til Biblioteket, Svømmehallen, Fladstadskogen, Bygdetunet, lekeparken Velhaven og den fine 

Rakkestadhallen får barna rike opplevelser og inspirasjon i lek og læring hele året på mange spennende 

arenaer.  
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BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppa. Barna skal få leke 

og utfolde seg, oppleve skaperglede, undring og forskertrang. Arbeid med omsorg, danning, lek og læring, 

gode relasjoner, språk og kommunikasjon ses i sammenheng og bidrar til barnas allsidige utvikling.  

OMSORG 

Alle barn har rett til å bli møtt med omsorg, og omsorg skal vise seg i alle situasjoner i hverdagen. Dette 

krever et ansvarsbevisst personale, som har oppmerksomheten rettet  mot barna med en lyttende og 

respektfull holdning. Omsorg utøves ved å ta vare på barnas helse og fysiske behov i stell, måltider og 

påkledning. Når barna møter god omsorg, utvikler de tillit til seg selv og andre, og vil etter hvert evne å ta 

ansvar både for seg selv og for andre.  

Mål: God omsorg gjennomsyrer vårt arbeid hele dagen i alle møtene mellom barn og voksne 

Slik legger barnehagen til rette for omsorg i hverdagen:  

 Barnets fysiske helse blir tatt vare på gjennom riktig påkledning og et sunt kosthold 

 Barnet får dekket sine fysiske behov under måltid, påkledning og utelek, samtidig som det gis 

muligheter til å «klare selv» 

 Voksne hjelper barna til å knytte vennskap, hjelp til å delta i fellesskapet, og løse konflikter på 

konstruktiv måte 

 Vi gir omsorg gjennom å trøste, hjelpe og finne tid til kos og nærhet 

 Vi legger vekt på et miljø preget av glede og humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet 

 

DANNING 

Danning er en livslang prosess, og handler om evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter.  I 

dannelsesprosessen lærer barn å lytte til andre, vente på tur, empati og aksept for ulikheter og kulturelt 

mangfold. Gode dannelsesprosesser setter barnet i stand til å håndtere livet, og de utvikler evnen til å se 

seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap.  

Slik legger barnehagen til rette for danning i hverdagen:  

Mål: Voksne støtter barna til å få utfordringer og muligheter til å utvikle kunnskap og 

ferdigheter, og støtte til å handle omsorgsfullt og gjøre etiske begrunnede valg 

 Gjennom samtaler får barna hjelp til å reflektere over egne handlinger og væremåter.  

 I hverdagen filosoferer, samtaler og undrer barn og voksne seg sammen over livets ulike verdier 

 Vi har fokus på gode samspillsmønstre mellom barna, og veileder barna i konflikter 

 Sammen med barna undrer vi oss over forskjeller og likheter mellom mennesker, og oppmuntrer 

barna til å være stolt over egen tilhørighet, og ha respekt for egne og andres kulturelle verdier. 

 



6 

 

LÆRING 

Læring skjer i samspill med andre mennesker, på mange forskjellige steder i og utenfor barnehagen. Barn 

lærer gjennom det de opplever og erfarer i lek, omsorg og mestring. Når barnet lærer om seg selv, om 

andre mennesker og den fysiske verden rundt, oppstår det læringsprosesser som skaper mening, erfaring 

og kunnskap.  

Mål: Vi støtter barns nysgjerrighet, kreativitet og lærelyst, og gir utfordringer ut i fra barnas 

interesser, kunnskaper og ferdigheter 

Slik legger barnehagen til rette for læring i hverdagen:  

 Voksne er nysgjerrige og lyttende til barnets tanker og utsagn, og utforsker sammen med barnet 

det barnet viser interesse for her og nå 

 Barna gis tid og rom til å se, ta på, lukte, høre, smake og gjøre sine egne erfaringer 

 I læringsprosessen hører og ser voksne sammen med barna, samtaler med dem og utdyper tanker 

 Voksne verdsetter at barn lærer gjennom leken, og gir rikelig tilgang til lekemateriell og 

formingsmateriell 

 Vi leser høyt fra bøker for å stimulere barns fantasi og lærelyst 

 I temaer og prosjekter tar vi var på barnas interesser og initiativ 

 

MEDVIRKNING 

FNs barnekonvensjon definerer medvirkning slik: «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. Barnets synspunkter tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet». 

Mål: Barnas tanker og meninger tas med i planleggingen av arbeidet i barnehagen. Barna 

støttes i å undre seg og stille spørsmål, og møtes med anerkjennelse og oppmuntring når de 

gir uttrykk for tanker og følelser.  

Slik legger barnehagen til rette for medvirkning i hverdagen:  

 Barna blir hørt og ders synspunkter legger føringer for innholdet i barnehagedagen 

 Barna oppmuntres til å utrykke sine tanker og meninger, og de voksne møter dem med 

anerkjennelse 

 I leken tar barna egne valg med hensyn til lekens tema og innhold 

 Vi observerer og følger opp det barna viser interesse for, og følger opp alle barns ulike uttrykk og 

behov 
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SPRÅKMILJØ I BARNEHAGEN 

En av kjerneoppgavene til barnehagen er å støtte barns tilegnelse av språk. Med språk mener vi både det 

verbale språket og kroppsspråket. Gode språklige ferdigheter er viktig for barnets liv her og nå, og for 

barnets muligheter i framtiden. Når voksne oppfatter og bekrefter barnas språk, og sammen med barna 

setter ord på deres tanker og opplevelser, legges et godt grunnlag for god språkutvikling. Leken er en 

viktig arena for språklæring. I leken utrykker barna følelser og tanker, spiller roller, diskuterer og 

argumenterer og utvikler på den måten språklige ferdigheter. Samtalene i leken er avgjørende for å 

oppleve mestring, læring, sosiale relasjoner og etablering av vennskap.  

 

Mål: Barna opplever et variert og rikt språkmiljø gjennom alle aktivitetene i 

barnehagehverdagen 

Slik legger vi til rette for et godt språkmiljø:  

 Barna blir kjent med bøker, rim og regler 

 Barnehagen tilbyr et rikt utvalg av bøker som er lett tilgjengelig 

 Barna ferdes i et miljø der de opplever glede ved skriftlige og muntlige fortellinger, sanger og 

samtale 

 Barna får høre et mangfold av eventyr og  

 Barna opplever et språkstimulerende miljø, og blir oppmuntret til å lytte, samtale og leke med lyd, 

rim og rytmer 

 Voksne introduserer regelleker og sangleker i barnas lek 

 Sammen med barnet setter voksne ord på det barnet gjør i alle situasjoner 

 

 

 

 



8 

 

DEN GODE LEKEN 

Mål: Leken har en fremtredende plass, og barna har god tid til å fordype seg i leken. 

Barnehagens rom og lekemateriell inspierer til variert og allsidig lek. 

«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i 

trygge og samtidig utfordrende omgivelser (Barnehageloven § 2) 

Velger man å se lek kun som et pedagogisk virkemiddel for å fremme barns utvikling, miste man noe 

vesentlig: Å leke er et mål i seg selv! LEK er viktig for barn, en stor del av tida barna er i 

barnehagen brukes til lek. Lek er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i, og lysten til å leke 

kommer fra hjertet. Leken gis derfor gode vilkår i Fladstad barnehage.  

Å leke og knytte vennskap er noe av grunnlaget for barns trivsel. Gruppetilhørighet og vennskap er 

viktige forutsetninger for at barn skal fungere godt. Mye av leken er sosial lek. Det betyr at i leken må 

man evne å stille seg åpen for andres innspill, ha tro på at det man selv bidrar med tar leken videre, ha 

fantasi til å la leken endre retning, ha evne til å ta andres perspektiv når meningsutveksling finner sted, 

og bearbeide inntrykk og erfaringer gjennom lek. Barn som kjenner rollelekens spilleregler, vil ha gode 

muligheter til å møte samfunnet i andre sammenhenger.  

Lek kan også brukers til å fremme hvert enkelt barns utvikling og læring. I leken og den lystfylte 

læringens ulike former, stimuleres fantasi, innlevelse, kommunikasjon og evne til abstrakt tenkning. I 

den skapende leken får barna mulighet til å uttrykke og bearbeide opplevelser, følelser og erfaringer. 

Derfor er det viktig at vi som er rundt barna har respekt for leken og hva den tilfører barna. Viktigst 

av alt: Det er gøy å leke!  

Slik tilrettelegger vi for lek i barnehagen vår:  

 Leken skal ha en tydelig plass i barnas hverdag 

 Vi respekterer vennskap barna knytter selv 

 Vi hjelper de barna som har behov for å lære å leke eller trenger hjelp til å få innpass i leken 

 Vi veileder barna på empati i lek – både å hevde seg selv og egne meninger, og å lære å 

innrette seg til lekens beste 

 Vi verner, støtter og videreutvikler det lekende samspillet mellom barn 

 Vi innreder rommene med tanke på leketemaene barna er opptatt av 

 Barna har tilgang til variert lekemateriell, utkledningstøy, bøker og rekvisitter 

 Vi legger til rette for at barn utforsker og lærer å skape noe gjennom digitale uttrykksformer 
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UTVIKLINGSARBEID – FOREBYGGING AV MOBBING OG KRENKELSER I BARNEHAGEN 

Fladstad barnehage er med i et felles utviklingsarbeid sammen med de andre kommunale barnehagene. 

Et av barnehagens viktigste oppgaver er å ha en helsefremmende funksjon. Barnehagen skal bidra til at 

barnas fysiske og psykiske helse skal ivaretas. Det skjer når barna trives, opplever livsglede og 

mestring, har god selvfølelse og opplever anerkjennelse fra barn og voksne. Vennskap er viktig for 

barn. Å bli utestengt fra fellesskapet i lek og aktiviteter skaper usikkerhet og utrygghet. Vi jobber for å 

fremme et positivt samspill og gode relasjoner mellom barna og mellom barna og de voksne. Gode og 

trygge relasjoner er grunnleggende for trivsel og et godt psykososialt miljø.  

Slik legger vi til rette for å hindre mobbing og krenkelser: 

 Voksne observerer barna for å avdekke mobbing og krenkelser 

 Voksne iverksetter tiltak hvis mobbing og krenkelser avdekkes 

 Vi har fokus på positive samspillsmønstre, og voksne fremstår som gode rollemodeller.  

 Alle barna skal ha en lekevenn, ingen barn skal gå alene.  

 Voksne jobber for å skape et inkluderende miljø der alle barn trives og opplever tilhørighet 

 Voksne er sitt ansvar bevisst ved å ha et godt samspill med barna, og vise omsorg og forståelse 

 Nulltoleranse for mobbing 

 

På personalmøtene deltar alle i et kurs utviklet av Mai Brit Helgesen: «MOBBING I BARNEHAGEN – barns 

problem, de voksnes ansvar». For å forebygge mobbing og iverksette tiltak, må vi ha kunnskap om hva 

mobbing handler om og hvordan mobbing kan komme til uttrykk mellom barn. Kurset skiller mellom direkte 

mobbing og indirekte mobbing. Direkte mobbing forstås som fysiske eller verbale krenkelser. Indirekte 

mobbing forstås som utestengelse i lek og fellesskap med de andre barna. Hensikten med kurset er å 

bygge trygge fellesskap for alle barn i barnehagen.  
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Rammeplanen 

Rammeplanen er en forskrift til «Barnehageloven» og redegjør for 

barnehagens samfunnsmandat. Målet med planen er å gi styrer, 

pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme 

for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens 

virksomhet. En konkretisering av barnehagens arbeid nedfelles i 

årsplan som utarbeides av barnehagen og fastsettes av barnehagens 

samarbeidsutvalg.  

I rammeplanen står de 7 fagområdende barnehagen skal være innom 

i løpet av et barnehageår. Fagområdene gjenspeiler områder som har 

interesse og verdi for barn i barnehagealder.  

Kommunikasjon, språk og tekst     

Barn er språklig nysgjerrig og barnehagen skal bidra til at barnet utvikler sin språkforståelse.  Barn skal 

oppleve glede ved å leke med ord, regler, sanger og litteratur. Voksne skal invitere til å utforske både det 

muntlige språket og skriftspråket.  

I Fladstad barnehage blir barna lest for og kjent med bøker, rim og regler. Vi tilbyr et rikt utvalg av 

bøker som er lett tilgjengelig. Barna får høre eventyr, fortellinger og sanger. Barna oppmuntres til å lytte, 

samtale og leke med lyd, rim og rytmer. Voksne setter ord på det barnet gjør i alle situasjoner. 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

Gode vaner tilegnes allerede i barnehagealder, og kan vare livet ut. Derfor legger vi til rette for at barna 

opplever glede ved å bevege seg og kroppslig mestring.  

I Fladstad barnehage får barna utfolde seg i idrettshallen, svømmehallen, på turer til skogsområder, 

Bygdetun, Velhaven, og på barnehagens egne store utelekeplass.  

Vi ønsker at barna skal kjenne matglede og bli kjent med forskjellig matkultur. Fladstad barnehage er en 5-

om dagen barnehage, og tilbyr barna mye frukt og grønnsaker. Vi er også en sukkerreduserende 

barnehage. Vi lærer barna at å spise sunt bidrar til god helse, og serverer sunn og variert mat med fisk og 

grønnsaker.  

Kunst, kultur og kreativitet 

Dette fagområdet omhandler kunstneriske uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans 

drama, språk, litteratur, arkitektur og design.  

I Fladstad barnehage er musikk, dans, forming og drama uttrykksformer som blir benyttet i hverdagen. 

Barnas kreative uttrykk er gjenstand for samtaler og felles opplevelser. Gjennom kreative aktiviteter blir vi 

kjent med barna og deres interesser, og det danner grunnlag for videre planer i dette fagområdet.  

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ5pP7mMDWAhWhFJoKHbSrCtYQjRwIBw&url=http://www.nordreisa.kommune.no/ny-rammeplan-for-barnehager.6020017-412100.html&psig=AFQjCNF3WPlivK63wxZAM5JvwR-F8xAb0A&ust=1506424024054827
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Natur, miljø og teknologi  

Gode opplevelser og erfaringer i naturen skaper forståelse for og vilje til å verne om naturressursene. 

Barnehagen skal legge til rette for at barna blir glade i naturen, og like å oppholde seg i naturen til ulike 

årstider. Barnehagen har en viktig oppgave i å lære barna å ta vare på naturen, og ta vare på livet på 

jorden slik vi kjenner det. Det betyr å fremme verdier, holdninger og praksis for et bærekraftig samfunn.  

I Fladstad barnehage besøker vi jevnlig nærområdene, - skogen, Fladstadparken og Bygdetunet. Her får 

barna gode opplevelser året rundt, og blir glad i naturen. Vi snakker om årstidene, om å ta vare på og ha 

respekt for natur og dyr. Naturen er en god arena for lek og læring. Fordi vi har kort avstand til 

næringslivet, besøker vi steder som brannstasjon, bedrifter og bibliotek.  

Antall, rom og form 

Fagområdet handler om å oppdage, utforske og hjelpe barna til å forstå sammenehenger i naturen, 

samfunnet og universet. Barnehagen skal legge til rette for at barna oppdager matematikk i dagliglivet, og 

stimulere barnas undring og motivasjon for problemløsing.  

I Fladstad barnehage er barna med og lager mat, og lærer om tall, målenheter og mengder. Vi bruker 

eventyr som har med elementer som tall, og viktige begreper som over, under, bak, foran, større, mindre 

osv. Barn og voksne undrer seg sammen over former og matematiske begreper.  

Etikk, religion og filosfi 

Dette fagområdet legger vekt på verdier normer og holdninger, og måter å oppfatte verden på.  

I Fladstad barnehage forteller vi om høytider og tradisjoner. Vi følger kirkens opplegg for barnehagebarn 

til påske og jul.  
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Progresjon i Rammeplanens sju fagområder 
Progresjon i Rammeplanens sju fagområder er her skjematisk fremstilt. Det vil til enhver tid være glidende 
overganger og overlappinger, både når det gjelder individuelle behov hos hvert enkelt barn, samt 
fagområdenes omfang.  

 Kommunikasjon 

språk og tekst 

Kropp 

bevegelse , 

mat og helse  

Kunst, kultur og 

kreativitet 

Natur, miljø 

og teknologi 

Antall, 

rom og 

form 

Etikk, religion 

og filosofi 

Nærmiljø og 

samfunn 

1  

2  

år 

Benevne konkreter 
for barnet. Følge 
opp med å sette 
ord på det barnet 
gjør. Være 
oppmerksomme 
på kroppsspråket. 

Gi barna tid til å 
klare selv. Bli 
kjent med egen 
kropp og 
følelser. Bli 
presentert for 
forskjellige 
smaker 

Opplevelser med 
sang og musikk. 
Erfaring med å 
tegne og male. 
Høre eventyr med 
lek og 
dramatisering  

Få konkrete 
opplevelser 
gjennom 
kontakt med 
naturen. 
Hjelp til 
konstruksjons
-lek. 

Tellevers og 
sanger 

Vise respekt for 
barnets 
uttrykksmåter 

Gi barnet en 
forståelse av rett 
og galt.  

Oppleve gruppe-
tilhørighet og  

demokrati. 

2  

3  

år 

«Bade» barnet i 
språk og tekst. 
Samtaler rundt 
hverdagslige 
temaer. Være en 
lyttende voksen. 

Ute: 
Barnehagens 

uteplass og 
områdets 
nærmiljø. 
Sanse-
opplevelser ved 
å løpe, klatre 
og balansere. 

Erfaring med 
tegning og maling. 
Samhandling i 
bevegelsessanger. 

Kjennskap til 
naturen og 
dyr. Legge til 
rette for 
utfoldelse i 
konstruksjons
lek og 
gjennom 
formingsmate
riell. 

Puslespill. 

Benevne 
farger, 
størrelser 
og former i 
den daglige 
samtalen. 

 

Bordskikk. 
Vennskap. 
Undre oss 
sammen 

Turer i 
nærmiljøet. Ta 

hensyn til alle i 
gruppa og 

demokratiske 

prinsipper.  

3  

4 

år 

Oppmuntre til å 
lytte, samtale og 
leke med lyder. 
Fabulerer med 
hjelp av språk og 
sang. God tilgang 
på bøker, lydbøker 
og CD.  

Hjelpe 
hverandre. 
Delta i 
matlaging. 
Skifte mellom 
aktivitet og 
hvile. 
Samhandling i 
liten gruppe. 

Erfaring og 
opplevelser med 
sang, dans og 
drama.  

Gi barna 
naturopplevel
ser i 
nærmiljøet. 
Kjennskap til 
årstidene. 
Bruke av IKT. 
Erfaring med 
digitale 

uttrykks-
former i lek 
og 
hverdagsliv.  

Gjøre barna 
kjent med 
begreper 
som 
liten/stor, 
mindre/ 

minst o. l.  

Bruke 
telleregler. 

Toleranse og 
interesse for 
hverandre. 
Markering av 
høytider.  

Bli kjent i 
nærmiljøet. 

4 

5  

år 

Oppøve 
fortellerglede. 
Besøk på 
biblioteket. 

Utfordre og 
strekke egne 
fysiske grenser. 
Ta hensyn til 
andres kropp/ 

følelser og 
grenser. 

Stimulere til 
formidling 
gjennom sang, 
dans og drama.  

Kjennskap til 
og erfaring 
med dyr og 
insekter. 
Bruke 
nærmiljøet til 
gode 
opplevelser 
og kjennskap 
til 
lokalmiljøet. 

Bli kjent 
med tall.  

Spille spill. 

Skape rom for 
undring, 
ettertanke og 
gode samtaler. 

Kjennskap til andre 
kulturer. Bli kjent 
med forretningsliv 
og tilbud i nærmiljø. 

5  

6  

år 

Lytte til lyder i 

språket. Møte 

symboler som 

bokstaver og siffer 

i daglige 

sammenhenger. 

Skrive navnet sitt. 

I større grad 
lære å løse 
utfordringer og 
konflikter selv. 
Være med å 
lage og delta i 
tilberedelse av 
måltider. Få 
kjennskap til 
førstehjelp.  

Legge til rette for 
egen skaperglede 
og kreativitet. Få 
innblikk i ulike 
kunstarter og 
lokale 
kulturminner.  

Kunnskap om 
hvordan vi tar 
vare på 
naturen. 
Bruke 
nærmiljøet til 
å lære om 
samfunnet 

Bli kjent 
med 
symboler. 
Buke tall, 
mengder og 
symboler i 
lek. 

Støtte barnets 
egen identitet 
og lære dem 
respekt for 
hverandre. 

Få kjennskap til 
arbeidsplasser og 
institusjoner i 
nærmiljøet. 
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Planperioder 2018 – 2019 

Uke 37 – 38 – 39  Tema/prosjektperiode Temaer med ulike mål 

Uke 40 

 

Uke 43 

HØSTFERIE 

 

FN-dagen med  

foreldrekaffe –  

24. oktober 

Mål for FN-dagen: Barna skal få kjennskap til hvorfor vi 

innbyr til FN-dag og hva pengene skal gå til 

I år går pengene til Emma og Ole-Kristians hjelpearbeid i 
Kenya med å gi fattige barn muligheter til å gå på skole. 

- barna skal lage «noe» å selge 

- barna skal være delaktige i forberedelsene til festen 

Uke 44 – 45 – 46  Tema/prosjektperiode Temaer med ulike mål 

Uke 47 – 48 – 49 – 

50 – 51 - 52 

Advent og jul Barna får innsikt i kristne grunnverdier, høytid og 

tradisjon og deres plass i kulturen:  
- fortellinger, sanger, julevandring, Lucia, nissefest 

- pynte til advent og jul 

- lage gaver for å gjøre andre glad 

- ro, forventning og glede 

Uke 1 – 2 – 3 – 4 – 
5 - 6 

Tema/prosjektperiode Temaer med ulike mål 

Uke 8 Vinterferie  

Uke 9  Karneval 28. februar Mål for karneval:  

- barna skal få kunnskap om karnevalsfeiring 

barna skal ha det gøy med utkledning, rytmer og dans 

Uke  10 – 11 - 12 Tema/prosjektperiode Temaer med ulike mål 

Uke 13 – 14 – 15 - 

16 

Påske Påskebudskap og påsketradisjoner 

Barna skal få innsikt i kristne verdier, høytid og 
tradisjon og dens plass i kulturen 

- fortellinger, sanger, pynte til påske og vår, påskevandring,   

påskelunsj 

Uke 17 – 18  Tema/prosjektperiode 

+ VÅR 

Temaer med ulike mål 

Uke 19 - 20  Barna skal få innsikt i hvorfor vi feirer 17. mai: 

- grunnloven, flagget, glede over å leve i et fritt land 

- Ruskendag 

Uke 21 – 22 – 23 – 

24  

SOMMER 

Avslutter året 

- sommerfest  

- noen barn avslutter sitt barnehageliv 

Uke 31 – 32 – 33 – 
34 - 35 

Bli kjent; nye barn og 
voksne 

Barn og voksne skal bli kjente og trygge  

- en god og positiv start legger et godt grunnlag videre 

Uke 36 Aktivitetsdag Mål for aktivitetsdag: 

- barna skal få erfaringer md forskjellige aktiviteter som bidrar 
til mestring av kroppen og god selvfølelse 
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TEMA ARBEID  

I løpet av året har vi temauker som vist i planen. Innenfor temaene er vi bevisst på å ta vare på barnas 

eget initiativ og interesser. Voksne skal gi rom for å planlegge ut i fra det barna viser oppmerksomhet og er 

nysgjerrige på.  

Temaenes mål:  

 Bidra til læring og utvikling hos 

barna 

 Synliggjøre det pedagogiske 

arbeidet i barnehagen 

 Skape refleksjon, bevisstgjøring og 

utvikling hos personalet 

 Knytte temaene opp mot 

fagområdene i Rammeplanen 

 

PLANLEGGING OG VURDERING 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som planlegges, dokumenteres og vurderes. Planene synliggjør 

mål, forutsetninger, arbeidsmåter og evalueringer. Barna får medvirke i sin egen hverdag. Derfor er ikke 

alle planer bestemt av personalet på forhånd, det er også rom for spontanitet og barnas innspill. I Vigilo 

blir det skrevet og lagt ut bilder fra forskjellige og aktiviteter. Det dokumenterer opplevelser barna har vært 

med på. Vurdering og pedagogisk dokumentasjon legger grunnlag for den videre pedagogiske 

planleggingen.  

Mål for vurdering: 

 Barnegruppas og det enkelte barns trivsel og behov observeres og vurderes fortløpende  

 Barnas erfaringer og synspunkter skal komme frem i vurderingsarbeidet 

Vi vurderer i disse fora:  

 Hver uke på avdelingsmøter 

 Hver mnd. på personalmøter 

 Plandager 

 Brukerundersøkelser 

 Barnas synspunkter 

 Uformelle samtaler 
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PEDAGOGISK DOKUMENTASJON 

Dokumentasjon er en arbeidsmåte for oss til å lære mer om barna og barnas liv i barnehagen, - og 

voksnes væremåte. Barnas arbeid, hva de sier, fortellinger fra opplevelser i hverdagen, fotografier og 

ansattes observasjoner er eksempler på dokumentasjon. Den synliggjør vår praksis og barnehagens indre 

liv, og pedagogisk dokumentasjon utvikler praksisen og bidrar til livslang læring.  

Dokumentasjonen bidrar til:  

 Refleksjon og bevisstgjøring over voksnes praksis 

 Refleksjon rundt barnas læringsprosesser 

 Kommer nærmere og få et enda bedre innblikk i barnas tanker, meninger og relasjoner 

 Gir grunnlag for videre planlegging ut i fra ny kjennskap og forståelse  

 

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE – SKOLE 

Rakkestad kommune har utarbeidet en handlingsplan for å gjøre overgangen til skole så forutsigbar som 

mulig. Planen er under revidering. I desember får foresatte en informasjonsbrosjyre om overgangen 

mellom barnehage og skole, samt prosedyrebeskrivelse av samarbeidet.  

Dette året er det 9 barn i skolegruppa. Barn er naturlig lærevillig, nysjerrige og kreative. Barnehagen 

legger til rette for og støtter opp om dette i skolegruppa. Som en forberedelse til skolen har de eldste 

barna egne opplegg i løpet av uka. Barnehagen benytter aktivitetsheftet 

Trampoline. Det gir barna en felles plattform innenfor ulike temaer. Temaene er 

knyttet opp mot Rammeplan for barnehagen, og de vil også møte temaene igjen i 

skolen. Barna får felles erfaringer gjennom samarbeidsoppgaver, turer til steder i 

nærområde, formingsaktiviteter og lek.  

Temaer dette året vil være:  

September           Meg selv. Ved å lære om seg selv, utvider barna eget perspektiv til å se seg  

         selv i forhold til andre.  

Oktober  Mønster. For å løse oppgaver innefor matematikk, og også andre fagfelt,  

         vil det være en hjelp å gjenkjenne mønster. Barna får se ulike mønstre, og  

         lete etter mønstre i flagg, på klær osv.  

         FN. Barna får kjennskap til hvorfor vi har en FN-dag 

November  Former. Vi har former rundt oss overalt. Bordplaten kan være firkantet,  
          vinduet kan være rundt, og en legokloss ha from som en terning. Vi gir   

         barna erfaringer og kunnskap om former ved å sette ord på miljøet rundt 

         dem.          

Desember  Lage julegaver, julefri.  Barna får innsikt i kristne grunnverdier, høytid og  

          tradisjon, og deres plass i kulturen. Barna lager julegaver 
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Januar  Former og måling. Vi finner ut av størrelser, størst og eldst, kort og lang,  

          tung og lett osv.  

Februar  Kjennskap til tall. Barna får erfaring med tallbegreper, tallets utseende  

          og at tallet står for en bestemt mengde. 

Mars  Kjennskap til bokstaver. Barna får kjennskap til bokstaver, men temaet  

          skal ikke oppleves som skrive- og leseopplæring. Barna øver på å tegne  

         innenfor streker, skriveretning og lytte ut lyder i ord.  

April  Plassering/sortering. Det fokuseres på plasseringsbegrep som  
         over, under, på, i foran, bak og ved siden av.  

         Barna får kjennskap til å sortere i samlebetegnelser som frukt, klær, dyr,  

         farger og former.  

Mai   Symboler/trafikk. Barna får kjennskap til at symboler er et tegn som  

         beskriver en aktivitet som vi finner i trafikken, på bygninger og hjemme.  

         Vi går på turer i nærområdet med tema trafikk.  

Juni  Skolen/SFO. Vi går turer til skoler i nærområdet, og snakker om hva en  

         skole og SFO er.  

 

I skolegruppa blir det også lagt vekt på:  

 Kle på seg selv og velge riktige klær etter været    

 Vente på tur 

 Lytte til andre 

 Oppleve mestring og tro på egen evne til å lære 

 Selvstendighetstrening 
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FORELDRESAMARBEID 

«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 (Barnehageloven § 1)» 

Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartnere. Gjennom den daglige kontakten legges 

grunnlaget for et godt samarbeid. Åpenhet og tillit betyr mye for å bygge et nært forhold mellom hjem og 

barnehage. Foreldre må føle trygghet til å ta opp det som opptar dem i forhold til barnet.  For å skape et 

godt samarbeid med dere foreldre har vi:  

Foreldresamtaler 

Høst og vår settes det av tid til samtaler om hvert enkelt barn. Ønskes flere samtaler kan man få det. 

Foreldremøter 

Barnehagen informerer om hverdagen og planer for året. Noen ganger har vi eksterne bidragsytere. Vi 

ønsker gjerne at foreldrene kommer med innspill på hva de ønsker for foreldremøtene.  

Foreldrerådet 

På gruppenivå legges det til rette for foreldresamarbeid gjennom foreldrerådet. Foreldrerådet består av alle 

foreldre til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene, og bidra til at 

samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt miljø i barnehagen.  

Samarbeidsutvalget (SU) 

Samarbeidsutvalget er barnehagens øverste organ, foreldrenes representanter blir valgt av foreldrerådet. 

Barnehagens styrer fungerer som sekretær og har møte-, tale- og uttalerett, men ikke stemmerett. SU 

består av 2 foreldrerepresentanter med vara, 1 politisk representant og 1 ansatterepresentant med vara. 

SU godkjenner årsplan og skal være et kontaktledd mellom foreldrene og barnehagen. Dette året er 

foreldrenes representanter Ingrid Anita Paulsbo og Tonje Andersen. Vara er Sandra Olsen og Stian 

Johanessen. Politisk representant er Kenneth Veibye, vara Nina Ødegård. Barnehagens representant er 

Nancy Bredholt og vara Ruth Marie Vatvedt. 

Informasjonsutveksling 

VIGILO heter barnehagens elektroniske system som samler all informasjon om barnas barnehagehverdag. 

Der ligger ukeplan, bilder og tekst om hva barnet ditt har vært med på, individuelle beskjeder som gjelder 

kun ditt barn, eller fellesbeskjeder til hele avdelingen eller gruppa. Her meldes fravær, ferie og sykedager. 

Og her finner du ligger informasjon om allergier, sykdom og godkjenninger. Informasjon som er 

taushetsbelagt vil kun være synlig for foreldre og ansatte. I garderoben henger en whiteboardtavle hvor 

det også er beskjeder. Den daglige muntlige informasjonen ved bringing og henting er også viktig.  

Taushetsplikt 

Alle som arbeider i barnehagen har underskrevet taushetsløfte. All taushetsbelagt informasjon blir 

behandlet konfidensielt.  

Ønsker du å øke eller redusere plassen i løpet av barnehageåret gjøres det på elektronisk via kommunens 

hjemmeside via linken http://www.rakkestad.kommune.no/barnehage-og-skole.179671.no.html 

http://www.rakkestad.kommune.no/barnehage-og-skole.179671.no.html
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

Betaling. Kommunestyret fastsetter betalingen. Regning blir sendt ut i begynnelsen av måneden med 

forfall den 20. Det betales for den måneden regningen sendes ut. Juli er betalingsfri.  

Mat. Barna skal ha med matpakke til frokost. Barna får drikke i barnehagen. Til lunsj dekkes bordet med 

brød og pålegg. På ettermiddagen får barna frukt og knekkebrød.  I løpet av uka veksler vi mellom et 

varmt måltid eller baking av rundstykker som barna spiser til lunsj. Vi har som mål å fremme sunne 

matvaner, og gi barna kunnskap om sammenhengen mellom mat, kropp og helse.  Barna er delaktige i 

matlagingen.  

Klær. Barna må være hensiktsmessig kledd for lek ute og inne. Vi er ute i all slags vær, og barna må ha 

klær tilpasset de ulike værtypene. Alle barn må ha skiftetøy liggende i barnehagen. Regntøy og skiftetøy 

tas med hjem til vask etter behov, og hver fredag skal skitten tøy tas med hjem for vask. De som bruker 

bleier, en spesiell salve o. l. tar med seg det hjemmefra. Personalet hjelper barnet å holde det ryddig og 

oversiktlig på plassen sin. Klær med navn hjelper oss med det. Barnehagen har nett til hvert barn som vått 

og skittent tøy blir sendt hjem i. På den måten sparer vi bruk av plastposer. 

Soving. Sover barna i barnehagen, tas det med egnet vogn med dyner, tepper eller sovepose. Vask av 

dette er foreldrenes ansvar.  

Sykdom. Barna må være hjemme hvis det er sykt og når almenntilstanden er nedsatt. Ved 

diaré/omgangssyke skal barnet være hjemme i 2 døgn etter siste diare. Dette for å unngå smittespredning. 

Medisinering. Medisinering av det enkelte barn skal avtales skriftlig mellom foresatte og barnehagen. 

Avtalen skal skrives på utarbeidet skjema, og styrer/pedagogisk leder skriver under. Personalet som 

overlates oppgaven med legemiddelhåndtering, skal ha nødvendig opplæring fra foresatte og hvis 

nødvendig fra helsesøster eller lege.  

Kjøp av dag. For de som ikke har full plass, er det muligheter for å kjøpe dag. For at vi skal kunne si ja 

når noen ønsker å kjøpe dag, må vi vite at noen andre barn ikke kommer. Derfor er det viktig at 

barnehagen får beskjed så snart du vet at barnet ditt ikke kommer i barnehagen. Beskjed om fri og 

forespørsel om kjøp av dager kan gjøres i VIGILO.  

Egne leker. Vi ønsker ikke at barna skal ta med private leker til barnehagen. «Sutt og kos», Cd’r og bøker 

kan tas med. De merkes med navn, og barnehagen har ikke ansvaret hvis det blir skadet eller borte.  

Bursdagsfeiring og bursdagsinvitasjoner. Barnehagen lager bursdagskort og bursdagskrone som 

barnet får med hjem. Vi serverer ikke kake eller is ved bursdagsfeiringer. Bursdagsbarnet er midtpunktet 

den dagen, og vi har en spesiell og hyggelig samling for barnet. Invitasjoner til bursdag skal ikke deles ut i  

barnehagen. Be om adresseliste slik at invitasjonen kan sendes i posten.  

Henting. Gi oss beskjed dersom andre enn foreldre/foresatte skal hente barnet.  
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Merkedager 2018 – 2019:  

 Onsdag 24. oktober – FN-dagen med foreldrekaffe og salg av barnas kunstverk 

 Onsdag 5. desember – juletrefest i festsalen, Kulturhuset 

 Torsdag 13. desember – Lucia-feiring. For alle den tiden det varer.  

 Fredag 14. desember – Nissefest. For alle den tiden det varer.  

 Torsdag 28. februar – Karneval. For alle den tiden det varer. 

 Torsdag 6. juni  – tur til Linnekleppen, for skolegruppa.  

 

Plandager: 

 Mandag 12. november 

 Onsdag 2. januar 

 Tirsdag 26. mars 

 Fredag 31. mai 


