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Velkommen til Kirkeng barnehage! 
 
Denne Årsplan er utarbeidet i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter og ny Rammeplan som kom i 2017.  Vi har tilpasset 
årsplanen til nye krav om innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet. 
 
Årsplanen synliggjør hva Kirkeng barnehage har av visjoner og verdier. Vi har fokus på samspill med barn og vår profesjonelle rolle 
til det beste for barns trivsel og utvikling.  Vi har ulike pedagogiske verktøy som vi bruker for å nå målene våre. Disse blir evaluert 
og fornyet hvert år.  
 
GRIP ØYEBLIKKET – SE MULIGHETENE er vår visjon, og barns læring og utvikling i trygge omgivelser er det vi tilbyr og står 
ansvarlig for i Kirkeng barnehage.   
 
Vi legger vekt på at barna tilegner seg sosial kompetanse ved å være i bevegelse og lek i skog og mark, samtidig som vi ønsker at 
de skal oppleve tilhørighet til naturen og ta vare på den.  
 
I våre pedagogiske planer har vi stort fokus på bærekraftig utvikling og gjenvinning både i forhold til lekematerialer, mat og 
kosthold og håndtering av det vi bruker hver dag.  
 
Dette barnehageåret skal vi fortsatt ha fokus på vår voksenrolle i barnehagen og hvordan vi kan være gode rollemodeller for barna. 
Vi voksne skal gi barna trygghet og rammer for læring og utvikling, og være ansvarsbevisste og tydelige rollemodeller. Det skal 
være god balanse mellom varme og tydelige voksne. 
 
Vi er en barrnehage med engasjerte og positive voksne, som er lekne og glade i å være ute i all slags vær. Alle er med på å skape 
et godt og trygt miljø for små og store, og skal ivareta et godt foreldresamarbeid med foreldre/foresatte.  
 
Vi gleder oss til et nytt barnehageår sammen med dere!  
 
Med vennlig hilsen  
Marit Ingberg Østbye 
styrer 
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BARNEHAGENS VISJON OG VERDIER 

 

Grip øyeblikket – 
se mulighetene 

 
 
 
 

 
Dette har vi fokus på:  
I Kirkeng barnehage skal hvert barn bli møtt med respekt og anerkjennelse. De skal få muligheten til å være i et lekemiljø som 
fremmer sosial kompetanse, språk og mestringsfølelse.  
 
I Kirkeng barnehage skal vi gi barna muligheter til livsutfoldelse i et miljø med lek og samspill av barn og med voksne som er 
varme, engasjerte, ansvarlige, profesjonelle og tilstedeværende i barnas læring og utvikling. 
 
I barnas lekemiljø er det ikke bare ferdigtenkte løsninger, men barna får lekematerialer uten fasit hvor de selv kan se uendelige 
muligheter i nær relasjon til de voksne.     
 

Våre verdier 
Trygghet – ærlighet – likeverd 
 
Vi skal skape et barnehagemiljø der barns trivsel, utvikling og læring har stort fokus.   
 
Vi skal skape et arbeidsmiljø der ansatte trives, tar ansvar og er delaktig i mange spennende utfordringer. 
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RAMMEPLANENS FORMÅL OG INNHOLD I PEDAGOGISK PRAKSIS  
 
Å møte barnets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse, og sikre at barna får ta del i og medvirke i 
fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og 
gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. 
 
Omsorg er å bry seg om. I begrepet ligger kjærlighet og trygghet, innlevelse og tilstedeværelse, noe som er en forutsetning for at 
barn skal utvikle seg til trygge individer. Omsorg vises i praktiske ting vi hjelper barna med, og hvordan vi møter og tilrettelegger 
for lek og meningsfylte aktiviteter i barnehagehverdagen. 
 
Leken er selve kjennetegnet på den gode barndom og skal først og fremst være lystbetont, indre motivert og frivillig. Leken er et 
mål i seg selv, den kan ikke defineres på forhånd av en voksen. Leken er viktig for barnas utvikling og læring i barnehagen.  
 
Barn lærer selv gjennom erfaring, undring og undersøkelser. Læring er noe som skjer i samspill med andre mennesker, materiell 
og i et miljø nært knyttet til lek, omsorg og mestring. Å oppleve mestring er et viktig grunnlag for at barna skal få utvikle et godt og 
positivt selvbilde, og er grunnleggende for all annen læring.  
 
Danning er en livslang prosess, et fundament i et menneskes liv. Danning handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne 
handlinger og væremåter. Barnet skal lære å forholde seg til fellesskapet i barnehagen og til de normer som er gjeldende. Samtidig 
skal barnet kunne få uttrykke sine meninger og følelser om det som skjer i barnehagen. Ferdigheter som å vente på tur, lytte til 
andre, aksept for ulikheter, mangfold og empati er noe vi vektlegger i en danningsprosess i barnehagen.  
 
Vår målsetting:  
 

1. Vi skal være bevisst tilstedeværende for barn på en ekte måte. 
2. Vi skal bekrefte barnets uttrykk og følelser i barnets opplevelse av situasjoner de er en del av. 
3. Vi skal veilede barn i konflikter. 
4. Vi skal gi hverandre tilbakemeldinger på hvordan vi ser andre utøve omsorg.   
5. Vi skal bruke pedagogisk dokumentasjon til å reflektere over og dele det vi gjør i hverdagen. 
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BARNEHAGENS UTVALGTE FOKUSOMRÅDER I RAMMEPLANEN BARNEHAGEÅRET 2018/2019 
 
Barnas lekemiljø 
Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. Barna skal oppleve et 
stimulerende miljø som støtter deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna skal ha tilgang til ting, rom og materialer som 
støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer.  
 
Bærekraftig utvikling    
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er 
en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner den. Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger 
og praksis for mer bærekraftig utvikling, (Jfr Rammeplan).  
 
Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til 
naturen.  
 
Livsmestring og helse 
Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse 
av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.    
 
Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme bevegelsesglede og motorisk utvikling. Måltider og matlaging i 
barnehagen skal gi barna grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.   
 
 

BARNEHAGENS FOKUSOMRÅDER  

 
1. Bærekraftig utvikling 
 

 Vi skal arbeide for at barnehagen har fokus på å være en helsefremmende barnehage, og skal forankre kriteriene under 
i vår pedagogiske praksis:   
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- Vi skal legge til rette for at barn kan være fysisk aktive i minst 60 minutter hver dag og få god balanse mellom aktivitet og 
hvile. 

 
- Vi skal følge retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. 
 
 Vi skal innarbeide gode systemer for gjenbruk som innebærer:  

 
- Vi skal lese og sette oss inn i boken «Gjenbruk som kreativ kraft», Nina Odegard, og få mer kunnskap om kreativ gjenbruk 

i barnehagen. 
   
- Vi skal utvikle gode systemer for gjenbruk av lekemateriell, bruke naturmaterialer og annet udefinerbart materiale som kan 

inspirere i leken.  
 
- Vi skal opparbeide rutiner og god pedagogisk praksis ved kildesortering og miljøtenkning i barnehagen som innebærer 

matavfall, papir, plast og sortering ved kjøkkenbenken.   
 
- Vi skal arbeide bevisst med et ernæringsrikt og variert kosthold i barnehagen hvor matglede for barna skal stå i sentrum.           

 
Vi er en «5 om dagen barnehage» 
Serverer lunsj og frukt hver dag 
Varmmat – innimellom, tilberedes både inne og ute på tur, synligjøres i ukeplaner. 
Bursdager – Barnet er i fokus og får egen krone i bursdagssamlingen. Det serveres fruktspyd/smoothie på bursdager.   
Julebord for barna med varm julemat og påskelunsj med ekstra godt pålegg og ferskt brød/rundstykker    

 
- Måltider med barna skal være en arena for samtaler og gi en god opplevelse av et fellesskap rundt bordet. 

En voksen sitter alltid sammen med barna til bords 
Barna skal få erfaring med å smøre selv/spise selv – oppleve mestring 
Barna skal med vekt på trivsel, lære enkle regler for god bordskikk 
De voksne skal være gode forbilder med fokus på den gode samtalen under måltidet 
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2. Lek og lekemiljø 
 

 Vi skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får mulighet til å delta aktivt i lek og aktiviteter med leker og materiell 
som er tilgjengelig for barna. 

 Vi skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek. 
 Vi skal gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne.  

 
3. Livsmestring og helse 

 

 Vi skal arbeide bevisst med å skape et inkluderende barnehagemiljø for barna. Vi skal reflektere over vår egen praksis og 
voksenrolle i barnehagegruppa. Et barnehagemiljø vil si det miljøet som er mellom barna, barna og de voksne og mellom 
de voksne. Lojaliteten til de som jobber i barnehagen skal alltid ligge hos barna. 

 

 Vi skal arbeide mot å forebygge krenkelser, utstenging og mobbing i barnehagen. Mobbing er handlinger som hindrer 
opplevelsen av å høre til. Krenkelse er å tvinge noen til å bli med på eller la seg utsette for handlinger de ikke ønsker. 

 
I det daglige skal vi: 
 
- Blande oss inn hvis vi ser at barn blir stengt ute 
- Løse opp relasjoner der vi ser at barn bruker makt sammen mot andre 
- Gi barna alternativer måter å handle på 

 

 I personalgruppa:  
 
- Skal vi gjennom felles refleksjoner få mer kunnskap om hva mobbing er 
- Få ferdigheter til å oppdage og iverksette tiltak når det er nødvendig 
- Skaffe oss kompetanse til å skape trygge felleskap for alle barn  
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1. Pedagogisk dokumentasjon  
Pedagogisk dokumentasjon er et verktøy for å utvikle vår evne til å lytte og være tilstede i hverdagspraksisen, stille spørsmål 
og være nysgjerrig på det barna forteller eller er opptatt av. Å reflektere over egne handlinger, gjør at vi får en bevegelig 
praksis. 
 
 I pedagogisk dokumentasjon skal vi reflektere over: 

 
- Bevisstgjøre oss gjennom arbeid med vårt eget barnesyn, kunnskapssyn og læringssyn for å tilrettelegge god praksis 
- Utvikle vår kunnskap om lek og lekens betydning for barns grunnleggende fysiske, psykiske og sosiale utvikling 
- Se muligheter for å utvikle gode lekerom utfra barns perspektiv.   
 
 

FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN 
 
Kommunikasjon, språk og tekst 
Fagområdet omhandler språk i vid forstand, verbalt og nonverbalt. Tidlig språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold.  
Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for et rikt språk. Vi skal arbeide med fortellinger, eventyr og bruke bøker 
aktivt. I samlinger kan barna lytte og delta i temaer som tas opp, og lære sanger, rim og regler som formidles i samlingen.                
 
Antall, rom og form 
Dette fagområdet kan bidra til å styrke barnas matematikkglede og utforske former og antall. I barnehagen er det laget 
sansekasser som blant annet inneholder enkle matematikkbegreper. Her kan barna i samtale med en voksen og få muligheter til å 
bli kjent med begreper som liten, stor, bak, foran, farger og enkle tallbegreper. I sandkassa ute kan barna delta på 
konstruksjonsleker og videreutvikle interesse for matematikkbegreper.     
            
Kropp, bevegelse, mat og helse Gleden av kroppslige bevegelser, lek og uteaktiviteter er viktig for å ivareta helse og 
livskvalitet, noe dette fagområdet gir mulighet til. 
 
Barnehagen benytter uteområdene rundt barnehagen til turer og oppdagelser i naturen. Hallen blir også benyttet 2 ganger pr. uke.  
Dans, musikk og bevegelse med god veksel mellom aktivitet og hvile er en viktig del av hverdagen for barna. De minste har soving 
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og hvilestunder. Gjennom medvirkning i mat- og måltidstradisjoner skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende 
forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.   
     
Natur, miljø og teknologi 
Fagområdet kan bidra til å forstå og lære om planter, dyr, årstider, natur og miljø. På skogsturene kan barna bli kjent med planter, 
småkryp og endringene gjennom ulike årstider.  De kan gå på oppdagelsesferd, sette ord på det de ser og oppdager, og søke nye 
kunnskap om natur og miljø. 
 
Kunst, kultur og kreativitet 
Dette fagområdet omhandler ulike uttrykksformer for blant annet billedkunst, musikk, dans, drama, litteratur og film. 
Barna kan være med på å lage eventyr og fortellinger sammen med en voksen. De kan dramatisere, lage musikk og fortelle fra 
temaer i prosjektene. Maling kan gi barna inspirasjon til lek med farger og legge til rette for å prøve ut forskjellige uttrykksformer 
innen kunst.     
 
Nærmiljø og samfunn 
Dette fagområdet kan styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, naturen, tradisjoner, arbeidsliv og levesett. Barna skal 
bli kjent i sitt eget lokalområde, hva som er rundt dem, veien til og fra barnehagen og hva som finnes i hus og ulike levesett.         
  
Etikk, religion og filosofi 
Fagområdet tar for seg ulike grunnleggende spørsmål som kan være med på å forme vår måte å oppfatte samfunnet og mennesker 
på – religion, livssyn, tradisjoner, verdier og holdninger. Personalet skal være bevisst sitt yrkesetiske ansvar for å møte barnas tro, 
spørsmål og undring med respekt. Vi skal skape et rom for undring, opplevelser og gode samtaler. Barnehagen markerer høytider 
som jul og påske.  
 
Vårt satsningsområde inne fagområdene 
 
Vi har dette barnehageåret valgt å ha et stort miljøfokus. Innenfor fagområdet Natur, miljø og teknologi, skal vi legge til rette 
for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.  
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Vi skal:   
- Vi skal være involvert i barnas lek ute hver dag. 
- Vi skal lære barna å kildesortere og plukke søppel 
- Vi skal lære barna å ta vare på planter vi har i barnehagen, stelle, gjødsle etc.  
- Vi skal sammen med barna bruke kompostering for matavfall. 
- Vi skal benytte naturen rundt barnehagen til gode opplevelser for fysiske aktiviteter hvor mestring og naturglede står i 

sentrum.     

 
BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER 
 

1. Progresjon 
 
- Våre arbeidsmåter skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn muligheter til 

medvirkning.  
- Vi skal følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av. 
- Vi skal introdusere nye perspektiver og tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer. 
- Vi skal bruke relevant verktøy for planer og vurdering som legger til rette for at barna får gode mestringsopplevelser og 

samtidig har noe å strekke seg etter.  
     

2. Digital praksis 
 
- Barnehagens digitale praksis skal bidra til at barnas lek, kreativitet og læring blir ivaretatt. 
- Vi skal legge til rette for at barn utforsker, leker og lærer og selv skaper noe gjennom digitale verktøy. 
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Velkommen inn på Rødkløveren  
 

Vårt mål: På Rødkløveren skal barna bli sett og ivaretatt. De skal få oppleve undring og opplevelser i 
trygge og gode rammer.  
Det er viktig at barn utvikler gode relasjoner og har et positivt samspill med hverandre og voksne.  På Rødkløveren viser 
de voksne respekt for barnet, toner seg inn mot hvert enkelt barn og gir god omsorg og nærhet.  De voksne viser 
innlevelse og anerkjennelse i samvær med barna. Vi ser det unike i hvert barn og fokuserer på positive opplevelser og 
handlinger.  Vi jobber for å bidra til nysgjerrighet, vekke lærelyst og skape gode mestringsopplevelser for barna.  
 
Når vi starter opp på høsten, er hovedfokuset vårt å gi en god og trygg oppstart. Vi ønsker å legge til rette for en 
tilpasset tilvenning ut ifra barnas behov. Vi voksne jobber «på gulvet» og er aktive i barnas hverdag og barnehage liv. 
Vi deler ofte barna inn i mindre grupper ute/inne i løpet av dagen. Målet med gruppeinndelingen er å etablere nære og 

trygge relasjoner med både voksne og barn, fremme trygghet, gi rom til undring, læring, kreativitet og lek.  Vennskap og 
gode relasjoner er viktig for trivsel og utvikling. Vi tilbyr barna variert lekemateriell og tumleplass som kan endres i takt 
med barnegruppas interesser og utvikling.  
 
Språk er også en viktig faktor, som lett kan ses i sammenheng med samspill og relasjoner. Vi jobber mye med 
begrepslæring og lyder, i samlingsstunder og i hverdagssituasjoner. Barna blir kjent med seg selv og omverdenen ved 
hjelp av sansene. I lek og ved aktiviteter er det naturlig at barna må se, føle, smake og lukte for at opplevelsen skal 
bearbeides og omdannes til ny kunnskap og erfaring. Sang er også en naturlig del av begrepslæringen og vår måte å være 
sammen på. Dette gjøres spontant eller mer strukturert under eventyr/samlingsstund. «Gjør samlingsstunden til et magisk 
møtested for liten og stor», understreker Trude Brendeland (Fantasifantasten). Hun kaller dette møtestedet for «magiske 
samlingsstunder». Samlingsstunden blir da ett sted hvor barn og voksne knyttes sammen og hvor vi opplever samhørighet 

og samhold.  
 
Dette året skal det være ekstra fokus på bærekraftig utvikling, livsmestring og helse i barnehagen. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare 
på seg selv, andre og naturen. For at barna skal bli flinke til å ta vare på hverandre og naturen er det først og fremst viktig at de blir kjent med 
seg selv og finner ut «hvem er jeg». Med dette skal de voksne på Rødkløveren hjelpe barna med regulering av følelser, hjelpe med sorg og 
skuffelser, og hjelpe med å leke og mestre i hverdagen. Mye av læringen skjer gjennom måten barna blir behandlet av andre på, og da er det 
viktig med gode voksne som rollemodeller som kan gå foran med et godt eksempel. Rødkløveren skal gå på tur en gang i uka, og vi voksne 
skal vise glede og engasjement for å få med barna i forskjellige type vær. Vi tar oss tid til å undre oss og undersøke det som barna interesserer 
seg for. Vi ønsker at barna skal oppleve turglede og har lyst til å være med på tur. Så langt det lar seg gjøre prøver vi å være ute hver dag, 
men barna skal oppleve at det er gøy og være ute. Så når høststormen kommer, er det mange forskjellige aktiviteter vi kan gjøre inne.  
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Velkommen inn på Blåklokka.  
 
Mål: Alle barn på Blåklokka skal oppleve at de blir sett og hørt. På Blåklokka skal det være et inkluderende 
lekemiljø, der alle barna får delta i lek.  
Tiltak: Personalet skal være anerkjennende og tilstedeværende voksne. Personalet skal sørge for å skape inkluderende 
lekearenaer der alle barn får delta. 
 
Mål: På Blåklokka skal alle bli møtt med og oppleve trygghet, likeverd og ærlighet.  
Tiltak: Personalet skal jobbe for å skape et miljø for barna som er preget av trygghet. Alle skal oppleve at de er like mye verdt og 
at de betyr like mye for oss.  
Vi deler barnegruppa inn i mindre grupper så ofte som mulig. Dette gir barna tid til å fordype seg i lek, og gjør det lettere for oss 
voksne å se hvert enkelt barn. Vi voksne på avdelingen vil ha stort fokus på det psykiske miljøet. Vi jobber mye med at alle barna 

skal ha noen å leke med hver dag. 
Bærekraftigutvikling, helse og livsmestring er fokusområdene vi skal arbeide med dette året. På 
Blåklokka begynner vi høsten med temaet «Meg selv». Vi voksne på avdelingen vil ha stort fokus 
på det psykiske miljøet. Skal man kunne passe på hverandre og naturen, må man først kunne 
passe på seg selv og man må være trygg. Vi vil ha fokus på hvordan vi ser ut, hvor vi bor og vi 
ønsker å heie hverandre frem i hverdagen. Vi ønsker at alle opplever barnehagen som et godt 
sted å være. Det å kunne oppleve mestring, glede, humor, spenning og engasjement gjennom 
leken blir derfor viktig.  
På Blåklokka er vi spesielt opptatt av leken! Vi har en tanke om at mye læring kan skje gjennom 
lek. Lekens egenverdi er viktig for oss og vi setter av mye tid i hverdagen til lek. Vi voksne sitter 

derfor så ofte vi kan på gulvet sammen med barna. Slik at vi kan være tilstede, støtte og veilede når dette trengs. Visjonen vår 
GRIP ØYEBLIKKET – SE MULIGHETENE gjenspeiler også hverdagen på Blåklokka. Vi ønsker å være kreative og lekne i samspillet 
med barna. Gripe små og store øyeblikk, lage lærerike, spennende, eller kanskje bare morsomme stunder og lekemiljøer i 
hverdagen. Vi jobber bevisst med lekemiljøet på avdelingen. Dette året skal vi også arbeide mer med å lage gode 
lekemiljøer ute. Vi vil lage ulike rom og tilføre materialer til barna etter behov. Vi er opptatte av at barna skal møte 
andre materialer og miljøer i barnehagen, enn det de møter hjemme. Udefinerbare materialer vekker barnas 
kreativitet og nysgjerrighet. 
På Blåklokka er vi glade i å være ute. Vi er ute hver dag! I tillegg har vi faste turdager. Dette året vil vi ha miljøet i 
bakhodet når vi går på tur. Det har allerede blitt plukket ganske mye søppel i nærområdet. 
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Velkommen inn på Solsikka  
Tema: Bærekraftig utvikling.  
 
Vårt mål: Barna skal lære seg å uttrykke seg verbalt og bli bevisst at alle har følelser og grenser. 
Barna på Solsikka skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter 
legger vi til rette for gode opplevelser og erfaringer og en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling.  
Hvordan vi oppfører oss og henvender oss til hverandre er utgangspunkt for samtaler og konfliktløsning. Å bli kjent med egne og 
andres følelser hvor vi kan hjelpe og veilede barna til å snakke om følelser. Følelsene eier du, men hvordan man skal reagere på 
disse følelsene, er temaer vi skal ha i fokus.  
Vi har voksne som byr på seg selv i samspill med barna. For oss handler visjonen GRIP ØYEBLIKKET - SE MULIGHETENE om å 
være tilstede sammen med barna, delta i barns lek, være en lekeinspirator, en veiviser, en som trøster, en støttespiller, og undrer 
seg sammen med barna.  
 
På Solsikka har vi en fast turdag hvor vi bruker nærområdet. Vi er en gjeng barn og voksne som er glad i å være i naturen og  

interessert i hva naturen har å by på av utfordringer og muligheter. Vi er opptatt av å gi barna gode opplevelser 
i naturen. Det er viktig at barna utvikler kunnskap om, respekt for og være i samspill med medmennesker og 
natur. Hver gang vi er ute i skogen rydder vi opp etter oss, plukker søppel. Vi mener også at mange av 
aktivitetene vi gjør inne kan man også gjøre ute. Vi er mye ute, i all slags vær. For oss er det viktig å se 
muligheter og ikke begrensninger. Vennskap, lek og fellesskap i nær forståelse med natur er gode verktøy i 
barnas utvikling.   
 
I løpet av uka organiserer vi barna i mindre grupper med ulike aktiviteter. Vi har utegruppe, matgruppe, 
turgruppe og lekegruppe. På fredager har vi prosjektarbeid med hele gruppa eller deler av gruppa. I mindre 

eller større grupper skal barna skal gis mulighet til å medvirke i sin egen hverdag, utvikle selvstendighet, kunne si sin mening eller 
komme med innspill til det som skjer i hverdagen. Barna skal gis muligheter til å øve seg i praktiske ferdigheter som å kle på seg 
selv og vite hva som er sitt, smøre maten selv og trening i å holde orden på egne saker.  
 
Vi skal ha fokus på å tilrettelegge for et godt og variert språkmiljø hvor barna kan oppleve glede og mestring ved å bruke språket. 
Vi skal blant annet ha samlinger med sang, musikk, språkleker, bøker og leker med lyd, rim og rytmer. Vi skal også benytte 
tilgjengelige digitale løsninger i arbeid med prosjekter hvor vi kan utforske og undre oss sammen med barna.    
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Velkommen inn på Fiolen 
MÅL: Vi jobber for at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv 
MÅL: Vi jobber for å gi barna en lekende hverdag fylt med glede og opplevelsesrike 
aktiviteter 
Fiolen er avdelingen for de største barna i Kirkeng barnehage. Vi er en 18 barns avdeling med 19 
barn totalt i uka. Det er 13 barn født i 2013 –skolestartere og 6 barn født i 2014. 
Vi har fokus på lek og vennskap, det betyr at alle skal føle trivsel, trygghet og tilhørighet i gruppa. Vi 
jobber for et godt miljø hvor vi lærer om hvordan man er mot hverandre, om samarbeid, omsorg og 
empati. Leken stimulerer ulike sider av barnets utvikling, både språklig, sosial og motorisk. Leken er 

med på å utvikle kreativiteten og evnen til å løse problemer og hvordan man skal forholde seg til andre mennesker.  
Vi deler gruppa i mindre grupper slik at hver enkelt lettere kan finne sin plass og leken kan få større spillerom. Vi voksne 
tilrettelegger for et variert og spennende lekemiljø, som inspirer til lek og vennskap. Vi bruker sansekasser og lekekasser som 
gjerne forandrer innhold etter barnas interesser og opplevelser. 
 
Vi har en ukerytme som består av faste turdager hvor vi bruker nærområdet – vi har mange ulike bålplasser i skogområdene 
rundt barnehagen og i tillegg Degerneshallen for fysisk aktivitet og lek og på vår egen utelekeplass eller på utsiden av 
gjerdet. Gjennom barnehageåret er barn med på ulike temaprosjekter. Skolestarterne er på skolen en dag i uka. 
Satsningsområde i år er bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. Vi skal legge til rette for at barna skal bli glad i å være 
ute og ta vare på og vise respekt for naturen, seg selv og de andre rundt seg. For å bli glad i naturen og de andre rundt seg 
er det viktig å begynne med seg selv, derfor har vi på Fiolen tatt for oss «Meg selv», hvem er jeg, bli kjent med seg selv og 
sine følelser. Vi støtter barna til å bli selvstendige individer, gir dem mulighet til å «blomstre opp» og utvikle seg i trygge 
omgivelser. Vi legger til rette for at barna kan få mulighet til å utvikle god selvfølelse, føle seg verdifullt og verdsatt av andre. 
Det å gi barna trygghet samtidig men også gi dem utfordringer betyr voksne som er tilstede for barna, som støtter, lytter, 
undrer og tar barnet på alvor, anerkjenner og respekterer dem. Barna skal få oppleve naturen som en kilde til og rom for lek og 
utforskning. Vi vil gi barna muligheten til å bli bevisste på gjenbruk og gjenvinning. 
 
Vi benytter ulike digitale verktøy som Smartboardtavle og Ipad til å utforske og lete etter svar sammen med barna.   
Vi jobber bevisst med språk og språkutvikling, vi er opptatt av å skape et aktivt språkmiljø hvor barna kan oppleve glede og 
mestring ved å bruke språket. I lek, samtale og fortellinger kan de undre seg, reflektere og stille spørsmål. I eventyr, sanger og 
musikk kan barna leke med lyder, rim og rytmer.   
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FORELDRESAMARBEID 

 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som kan 
bidra til allsidig utvikling for barnet. Barnehageloven med Rammeplan understreker at barnehagen skal legge til rette for 
foreldrenes medvirkning. 
 
Som barnehage ønsker vi et nært og åpent samarbeid med foreldre/foresatte. I den forbindelse har vi jevnlige brukerundersøkelser 
hvor foreldre kan gi tilbakemeldinger for å øke kvaliteten i barnehagen. Etter brukerundersøkelser velger vi ut viktige fokusområder 
i barnehagen.  
    
Når barnet begynner i barnehagen skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet 
og trygghet til å leke, utforske og lære. En trygg og god oppstart er viktig enten barnet er ny eller skal bytte avdeling. 
 
Foreldrerådet 
Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen. Foreldrerådet velger 3 representanter til barnehagens FAU, som blant annet 
arrangerer sommerfest og juletrefest hvert år. Foreldrerådet skal velge 2 representanter og en vararepresentant til SU.  
 
Samarbeidsutvalg    
Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg som består av 2 representanter fra FAU, 2 representanter fra de ansatte og 1 representant 
fra eier. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og et samordnende organ. Det er ønskelig at representantene sitter i 2 år. 
 
Foreldremøter 
Foreldremøter avholdes 2 ganger i året, hvor et av møtene kan være en temakveld.    
 
Foreldresamtaler 
Foreldre blir innkalt til foreldresamtaler 2 ganger i året, en på høsten og en på våren. Barnehagen oppfordrer foreldre til å møte på 
samtalene. Dette er individuelle samtaler der foreldre og pedagog utveksler informasjon og det som er viktig for barnets trivsel og 
utvikling i barnehagen.   
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Samarbeid med andre hjelpeinstanser 
Både foreldre og barnehage kan ha behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser. Ved samarbeid må bestemmelsene om 
taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk overholdes.  
 
Eksterne hjelpeinstanser er blant annet helsestasjonen, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barneverntjeneste og BUP. 
Når barnehagen samarbeider med ulike hjelpeinstanser gjøres dette med samtykke fra foreldre.  
    
De yngste barna og tilvenning i barnehagen 
Ved oppstart ønsker vi at barna skal oppleve trygge og forutsigbare rutiner. Derfor vil dere foreldre være sentrale de første dagene 
ved måltider, bleieskift, soving etc. Vi ønsker at barna skal bli vant til å være her i barnehagen med dere tilstede, slik at barna blir 
trygge når vi etter hvert overtar ansvaret. Det er ulikt hvor lang tid barn trenger på tilvenning, så tiden dette tar vil variere, og vil 
alltid være i dialog og i samarbeid med dere foreldre.  
 
Pedagogen vil i løpet av de første ukene ha en samtale, hvor opplysninger om barnet og familien og barnehagens rutiner      
vil bli gjennomgått. Med dette ønsker vi å legge et grunnlag for et tett og godt samarbeid.  
 
Ved overgang til ny avdeling har vi egne tilvenningsrutiner. Barnet besøker ny avdeling med kjent voksen, og nødvendig 
informasjon om barnet og familien overføres. Det legges også opp til her å ha en god dialog med foreldre i overgangen. 
 
Overgangen mellom barnehage og skole                               
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna får en trygg og god overgang fra barnehagen til 
skolen.  
 
En dag i uka benyttes SFO rommet på skolen til skolestarterne. De kan også være ute å leke for å bli kjent med utelekeplassen. På 
våren utveksler barnehage og skole etter samtykke fra foreldre kunnskap og informasjon for å legge til rette for en god start på  
skolen.      
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MERKEDAGER I BARNEHAGEN 2018/2019 
FN dagen 
24 oktober markerer vi FN dagen. Alle avdelingene inviterer til besteforeldre/familie dag på ettermiddagen den dagen og samler r 
inn penger til et felles formål som kan hjelpe andre barn i andre kulturer. 
 
Juleforberedelser 
Barna skal få kjennskap til julehøytiden og tradisjoner knyttet opp mot julen. Vi fokuserer på nærhet, glede og gode opplevelser. Vi 
har adventssamlinger, Lucia-markering, julevandringer, julebord for barna og avslutter med nissefest.  
 
30. november: Julevandring i Degernes kirke -  5. desember – Julebord for barna 
13. desember – Lucia-markering - 18. desember – Nissefest 
12. desember - Juletrefest for barna og familiene. 
 
Karneval 
15. februar er det karneval i barnehagen. Barna får kle seg ut og vi legger opp til lek og moro den dagen. 
 
Påskemarkering 
Påsken handler om nestekjærlighet, solidaritet og likeverd. Kirken inviterer til påskevandring 4. april med påskebudskapet, hvor de 
eldste barna deltar. I tiden fram til påske snakker vi om påskens innhold, lager påskepynt og har fokus på nytt liv. Vi lager en egen 
påskefrokost for barna fredag 12. april. 
 
17. mai markering 
Norges nasjonaldag markeres og feires fordi landet ble uavhengig og fikk sin egen grunnlov. De eldste barna skal få kjennskap til 
demokrati, selvstendighet og hva det betyr at Norge har en egen grunnlov. Vi har en markering i barnehagen dagen før 
nasjonaldagen og går i eget tog, har tradisjonelle maileker og serverer pølser og is.           
 
Sommerfest i barnehagen 
Vi avslutter barnehageåret med Sommerfest hvor barna får vise temaer gjennom året i form av sang og dramatisering. 
Skolestarterne får en egen oppmerksomhet for å markere slutten av sitt barnehageopphold. Sommerfesten arrangeres i samarbeid 
med FAU og er for barn, ansatte og foreldre. Dato for sommerfesten: 4. juni.  
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Styrer 
Marit Ingberg Østbye 
Tlf. 990 72 337 
E-post: maritingberg.ostbye@rakkestad.kommune.no 
 
Stedfortreder  
Ann Kristin Finnestad Ruggli 
 
Pedagogiske ledere      Barnehagelærere 
Ann Kristin Finnestad Ruggli                                             Kristine Huseby 
Anne Thorby Torp                                                           Stine Molteberg Stubberud  
Sandra Johansen                                          Susanne Wallmann Øksne 
Karen Marie Eilertsen 
Ann Kristin Carlsen Gärtner 
 
Barne- og ungdomsarbeidere     Helsefagarbeidere        
Gunn Kristin Ødegård        Evelyn Tønsberg 
Nina Olette Schirn Berge      Linda Marie Edvardsen (fødselspermisjon) 
Eva Marie Engen 
Marta Zielonka       Barnepleier 
Frida Bjørnstad Skogli      Britt Live Edvardsen 
 
Pedagogiske medarbeidere     Lærlinger barne- og ungdomsarbeiderfaget 
Solveig Tønsberg       Madelen Næristorp 
Anne Grete Fossum       Olivia Linde Westad Torper 

                                                      
 
Representanter til SU 
Foreldrerepresentanter: Stine Gjerløw, Silje Alexandra Gressløs Juliussen og Kari Grimsrud Kultorp (vara)  
Representanter fra de ansatte: Sandra Johansen og Britt Live Edvardsen 
Politiske valgt fra eier (Rakkestad kommune): Mette Østensvik 
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