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Velkommen til Kirkeng barnehage barnehageåret 2019-2020. 
 
Denne Årsplanen er utarbeidet i samsvar med Lov om barnehager og Rammeplan.  
Årsplanen skal synliggjøre hvordan Kirkeng barnehage arbeider og vektlegger 
Rammeplanens innhold og oppgaver, vår visjon og verdier, våre arbeidsmåter og hva 
vi har fokus på gjennom et barnehageår. Barnehagens utgangspunkt for pedagogisk 
planlegging og refleksjon er vår profesjonelle rolle i samspill med barn til det beste 
for barns trivsel, læring 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. For at barn skal få gode 
opplevelser, læring og utvikling må vi som personale  hele tiden bestrebe oss på å 
endre planer til barnas beste, ivareta et inkluderende lekemiljø og være tydelig, 
leken og nysgjerrig sammen med barna.       
   
I våre pedagogiske planer har vi fokus på bærekraftig utvikling som for oss dette 
året vil innebære et større fokus på miljøbevissthet, matglede og sunne helsevaner. 
 
Gjennom et annet tema, livsmestring og helse skal vi ha fokus på å styrke barnets 
egenverdi, og gi dem en opplevelse av egenverd, og få bekreftelse på at de er 
verdifulle. Vi som voksne skal reflektere over hva som er til barns beste, utarbeide en 
felles forståelse av vårt barnesyn og være tydelige, trygge og omsorgsfulle i vår 
voksenrolle ovenfor barna. Vi skal også gi barna gode naturopplevelser hver uke ved 
å tilby varierte aktiviteter i naturen, nærmiljøet og barnehagens eget uteområde.  
 
Nytt dette barnehageåret er opprettelse av en egen friluftsavdeling hvor 
barnehagedagen vesentlig vil foregå utendørs på en egen opparbeidet plass i skogen 
med lavvo.                
 
Barnas lekemiljø har i flere år hatt stort fokus i Kirkeng barnehage. Dette vil vi 
fortsette med. Sentralt her er å tilrettelegge barnas lekerom som skal inspirere til 
ulike typer lek, utvikle ideer til fagområdene og prosjektarbeid, og sørge for at barns 
medvirkning blir ivaretatt. I dette arbeidet innebærer det å ivareta lekens egenverdi 
og ha respekt for barnets opplevelsesverden.   
      
Vår voksenrolle i barnehagen innebærer å ivareta og utvikle barnehagens egne 
grunnverdier: likeverd, ærlighet og trygghet, og reflektere over hva jeg kan 
gjøre for at barna kan få det enda bedre og være barnas talsperson i alle 
sammenhenger. Vår voksenrolle innebærer at det er god balanse mellom varme og 
tydelige voksne, engasjement og nærhet til barna. Vi er en barnehage 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. Sist men ikke minst 
ønsker vi å ivareta et godt foreldresamarbeid med foreldre/foresatte i barnehagen.  
 
Vi gleder oss til et nytt barnehageår sammen med dere!  
 
Marit Ingberg Østbye 
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BARNEHAGENS VISJON OG VERDIER 
 
Grip øyeblikket – se mulighetene 
 
  
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.  
 
Vi skal følge opp lekemiljøet og endre det i forhold til barnas lek og læring. Vi skal 
ivareta et inkluderende lekemiljø som hindrer utestenging og krenkelse. Planer skal 
være fleksible og kunne endres i forhold til barnas interesser og utvikling. Det 
innebærer å ivareta barns medvirkning i pedagogiske prosesser.       
 
I Kirkeng barnehage skal vi gi barna muligheter til livsutfoldelse i et inkluderende 
lekemiljø hvor lek og samspill blir ivaretatt av voksne som er engasjerte, ansvarlige, 
profesjonelle og tilstedeværende i barnas læring og utvikling. 
 

Våre verdier 
 
Likeverd – ærlighet -trygghet 
 
Vår målsetting i arbeid med verdiene:  
 

1. Vi skal skape et barnehagemiljø der barns trivsel, utvikling og læring har stort 
fokus.   

 
2. Vi skal skape et arbeidsmiljø der ansatte trives, tar ansvar og er delaktig i 

mange spennende utfordringer. 
 

3. Vi skal arbeide fram en tilbakemeldingskultur bygget på tillit og åpenhet og 
hvor vi sammen beveger oss mot en lærende organisasjon.  
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RAMMEPLANENS FORMÅL OG INNHOLD I PEDAGOGISK 
PRAKSIS  
 
Å møte barnets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse, 
er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal også 
fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig 
utvikling og livsmestring og helse, (Rammeplan) 
 
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 barndommen og skal først og fremst være 
lystbetont, indre motivert og frivillig. Leken kan ikke defineres på forhånd av en 
voksen, men den kan utvikles og fylles med inspirasjon og kreativitet tilrettelagt av 
en voksen. Leken er sentral i barnehagen og er viktig for barns utvikling og læring.   
Barn lærer selv gjennom erfaring, undring og oppdagelser. 
 
Læring er noe som skjer i samspill med andre mennesker, i møte med pedagogisk 
materiell og i et miljø nært knyttet til lek, omsorg og mestring. Å oppleve mestring er 
et viktig 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 menneskets 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 2019/2020 
 
Barnas lekemiljø 
 
Vi skal utarbeide en felles forståelse av et pedagogisk barnesyn og læringssyn. Synet 
på barn handler om hvordan vi som personale tenker om barn og er avgjørende for 
hvordan barnet blir møtt og i hvilken grad barnet oppfatter seg selv som et 
selvstendig individ og som aktiv deltaker i barnegruppa. Et læringssyn handler om 
hvordan vi tenker at barnet lærer og er avgjørende for hvordan vi organiserer 
aktiviteter og det fysiske miljøet.      
 
Barnas lekearenaer skal være trygt og utfordrende og gi mulighet til allsidige 
bevegelseserfaringer. Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter deres lyst 
til å leke, utforske, lære og mestre. Barna skal ha tilgang til rom og materialer som 
støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer.  
 
Vi skal utarbeide ideer til arbeid med fagområder og prosjekter knyttet til disse. Det 
kan være å ta utgangspunkt i et tema fra en bok og videreutvikle det sammen med 
barna. Barna skal oppleve «magiske» samlingsstunder, sanger og eventyr. I 
prosjektene skal naturen trekkes inn eller at prosjekter gjennomføres i naturen.  
 
I prosjektene arbeider vi med ulike modeller for pedagogisk dokumentasjon, og 
benytter arbeidsmetoder som ivaretar barnas medvirkning.        
 
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 en mer bærekraftig utvikling, (Rammeplan).  
 
I vår forståelse av bærekraftig utvikling vil vi dette barnehageåret arbeide med 
holdningsarbeid knyttet til miljøbevissthet i forhold til barnehagens matvaner, 
kildesortering og kompostering for å unngå matsvinn.  

 
Vi skal ha fokus på å utvikle matglede og sunne helsevaner, og videreutvikle gode 
rutiner for måltider, dets innhold og praksis. 
 
Barna skal få delta aktivt i tilberedning av mat, bruke sanser som lukt og smak og bli 
kjent med ulike ingredienser som brukes i matlaging. Til det skal vi benytte bilder til 
oppskrifter og menyvalg.     
 
Ved kildesortering skal vi benytte kompostbingen og ta barna med på hvordan dette 
kan foregå.  På tur skal barna få ta med egne bokser for søppel og avfall.  
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Vi er en «5 om dagen barnehage». Vi serverer lunsj og frukt hver dag og 
varmmat en dag i uka som kan tilberedes både inne og ute på tur. 
 
Bursdager – Barnet er i fokus og får egen krone i bursdagssamlingen. Det serveres 
fruktspyd eller smoothie på bursdager. Før jul får barna være med på å forberede et 
julebord hvor vi serverer varm julemat og til påske er det påskelunsj med ekstra godt 
pålegg og ferskt brød/rundstykker.  
 
Måltider med barna skal også være en arena for samtaler og gi en god opplevelse av 
et fellesskap rundt bordet. En voksen sitter alltid sammen med barna under måltidet. 
Barna skal få erfaring med å smøre selv/spise selv. Det legges vekt på trivsel og læring 
av enkle regler for god bordskikk. De voksne skal være gode forbilder med fokus på 
den gode samtalen under måltidet.  
 
Livsmestring og helse 
 
Barna skal lære å tro på seg selv og bli trygg i gruppa. Det innebærer at de skal bli 
sett og hørt hver dag. De skal få bekreftet at de er verdifulle og de skal få mulighet til 
å oppleve mestring.     
 
I vår voksenrolle i barnehagen skal vi arbeide aktivt for å bygge gode relasjoner og 
legge til rette for positive opplevelser av å tilhøre en gruppe. I refleksjoner over vårt 
barnesyn skal vi skape felles holdninger og bli bevisste på hvordan vi møter barna i 
deres utvikling og læring. Dette har også betydning for arbeidet med å forebygge 
mobbing og krenkelser i barnehagen. 
 
I arbeid med livsmestring og helse ser vi naturen og gode naturopplevelser som en 
viktig del av barns utvikling. Siden vi dette barnehageåret har startet en friluftsavdeling 
skal hele personalet få økt kompetanse på å bruke naturen som arena for læring. Alle 
barn i barnehagen skal få varierte aktiviteter og opplevelser i naturen, nærmiljøet og 
skogen hvor dette i tillegg kan være med på å fremme vennskap og inkludering.    
   

FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN 
 
Kommunikasjon, språk og tekst       
   
Fagområdet omhandler språk i vid forstand, verbalt og nonverbalt. Tidlig 
språkstimulering er viktig for barns språkutvikling og sentralt i barnehagens innhold. 
Å samtale med barn 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 til 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, 
tall og ulike matematikkbegreper. Barna skal i samtaler med en voksen få mulighet til 
å bli kjent med begreper som liten, stor, foran, bak. De kan lære farger, sette sammen 
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ulike farger og se hva det fører til. I sandkassa ute kan barna delta på 
konstruksjonsleker og videreutvikle interesse for ulike matematikkbegreper.  
 
Kropp, bevegelse, mat og helse 
 
Gleden av kroppslige bevegelser, lek og uteaktiviteter er viktig for å ivareta helse og 
livskvalitet. Vi vil benytte områdene rundt barnehagen og barnehagens eget 
utelekeområde i stor grad gjennom våre fokusområder. Vi har fått mulighet til å ha en 
egen lavvo i skogen som vil være i bruk spesielt for friluftsgruppa, men også for de 
andre barna i barnehagen. I tillegg har barnehagen tilgang til en flott idrettshall som 
kan benyttes 2-3 dager i uken. Det skal også være veksel mellom aktivitet og hvile 
som en viktig del av barnehagehverdagen. De minste har soving og de eldre barna 
kan delta på hvilestunder. 
 
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 vekster, småkryp og endringene gjennom ulike 
årstider. De kan gå på oppdagelsesferd, sette ord på det de ser og søke ny 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. Her kan de 
kan få mulighet til å lære om farger og prøve ut forskjellige uttrykksformer innen 
kunst. På barnehagens sommerfest hvert år, viser barna sammen med de voksne på 
avdelingene fram noe av det de har vært med på av sanger, dramatiseringer og dans 
gjennom barnehageåret.        
 
Nærmiljø og samfunn 
 
Dette fagområdet skal 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, samfunnet og få et innblikk i ulik 
kultur og levesett.            
  
Etikk, religion og filosofi 
 
Fagområdet tar for seg ulike grunnleggende spørsmål som kan være med på 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.  
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BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER  
 

1. Progresjon i det pedagogiske arbeidet:   
 
A. Vi skal gi barna mulighet til å utvikle seg, lære og oppleve fremgang.  

 
B. Vi skal sørge for at barna får varierte leke-aktivitets- og læringsmuligheter.  
 
C. Vi skal følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av.  
 
D. Vi skal benytte relevant verktøy for planer og vurdering som legger til rette 

for at barna får gode mestringsopplevelser og samtidig har noe å strekke 
seg etter.  
 

 
1. Å benytte digital praksis betyr:  
 
E. Å bidra til at barnas lek, kreativitet og læring blir ivaretatt gjennom digitale 

verktøy. 
 

F. Legge til rette for at barn utforsker, leker og lærer og selv skaper noe 
gjennom digitale verktøy. 

 
 

2. I arbeid med pedagogisk dokumentasjon skal vi:  
 
G. Benytte ulike modeller som SMT, deltamodell og praksisfortellinger.  
 
H. Reflektere over egen læring og skape en felles forståelse for betydningen av 

å være i utvikling slik at barnehagen som pedagogisk virksomhet blir en 
lærende organisasjon på vei inn i fremtidens barnehager.   

 

Velkommen inn på Rødkløveren  

 
Prosessmål: 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 ulike i hvert barn og 
fokuserer på positive opplevelser og handlinger.  Vi jobber for å 
bidra til nysgjerrighet, vekke lærelyst og skape gode 
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mestringsopplevelser for barna. Når vi starter opp på høsten, 
er hovedfokuset vårt å gi nye barn en god og trygg oppstart. 
Vi ønsker å legge til rette for en tilpasset tilvenning ut ifra 
barnas behov, samt voksne som er tilstede og som gir god 
omsorg. Vi voksne jobber «på gulvet» og er pålogga og 
aktive i barnas hverdag og følelsesliv.  
 

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. 
Rødkløverens fysiske miljø er tilrettelagt for å fremme gode 
samspillsituasjoner, undring, lek og utfordringer. 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.  
 
Kirkeng barnehage har fokus på bærekraftig utvikling, livsmestring og helse, og 
barnas lekemiljø 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 til 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.  
 
På høsten er hovedfokuset at barna skal bli kjent og føle seg trygge i barnehagen, vi 
vil derfor ikke ha så mange planlagte aktiviteter med det første. Rødkløveren ønsker 
å gå på tur en gang i uka og voksne skal vise glede og engasjement for å få med 
barna ut 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 lyst til å være 
med på tur.  Så langt det lar seg gjøre prøver vi å være ute hver dag, men barna 
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skal oppleve at det er gøy og være ute. Så når høststormen kommer, er det mange 
forskjellige aktiviteter vi kan gjøre inne.  
 
Vi gleder oss til å undre, utforske, leke og le sammen barna!  

 
 
Velkommen inn på Blåklokka 
 
Prosessmål: Personalet på Blåklokka skal være tilstedeværende og 
anerkjennende voksne.  
 
Med tilstedeværende og anerkjennende voksne mener vi voksne som 
ønsker å se og høre barna for hvem de er. Vi må være åpne, varme, 
interesserte og vise omsorg.  
Tiltak: Dele barna i små grupper. Gode samtaler. Ta seg tid, hva 
ønsker egentlig barnet å formidle. Sitte på gulvet og ha «myke 
knær». 
  
Tilknytning og utforskning er to grunnleggende behov som er helt 
avhengig av hverandre. For at barna skal kunne utforske og leke, 
trenger de å være trygge. For at barna skal være trygge, trenger de å føle at de blir 
forstått og tatt på alvor. Vi arbeider derfor mye med tilknytning, trygghet og 
livsglede gjennom barnehageåret. På Blåklokka blir det viktig å sitte på gulvet og 
være tilgjengelige for barna. Dele i små grupper er med på å hjelpe barna i å utvikle 
gode relasjoner, og å få et positivt samspill med hverandre og oss voksne. På 
Blåklokka er vi spesielt opptatt av leken og lekens egenverdi. Vi setter derfor av mye 
tid i hverdagen til lek. Vi voksne er tilstede, støtter og veileder når det trengs. 

 
Visjonen vår Grip øyeblikket – se mulighetene gjenspeiler 
seg i det målet vi har satt oss. Den forteller at vi skal være 
tilstede og tilgjengelig. Vi skal møte barna med respekt og 
anerkjennelse. Vi ønsker å være lekne og kreative i samspillet 
med barna. Gripe små og store øyeblikk, lage lærerike, 
spennende og morsomme stunder og lekemiljøer sammen 

med barna. Det er også barna som viser oss veien inn i de ulike temaer og 
prosjekter, vi vil arbeide med gjennom året. Vi arbeider bevist med lekemiljø på 
avdelingen. Vi lager ulike rom og tilfører materialer etter barnas interesser. 
Udefinerbare materialer gir rom for nysgjerrighet og kreativitet, og det er viktig for 
oss at barna møter andre materialer og miljøer i barnehagen enn det de gjør 
hjemme. 
 
På Blåklokka er vi glade i å være ute. Vi er ute hver dag! Vi voksne skal være like 
deltakende og tilgjengelige i leken ute som inne. Vi tar med temaer og prosjekt ut. 
Graver i sandkassa og leker med vann. En gang i uken har vi planer om å gå på tur. 
Det er ikke alltid turen blir like lang. Målet med tur vil være å utforske nærmiljøet, 
ikke å komme til et spesielt sted. Noen ganger kommer vi oss helt til lekeplassen, 
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andre ganger ender vi rett på utsiden av gjerdet, hvor vi undrer 
oss over en rar sopp, eller stein.  
 
Vi ønsker at barna på Blåklokka skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barnets beste vil alltid stå i sentrum 
hos oss!  

 
 
Velkommen inn på Solsikka  
 
Prosessmål: Bidra til at alle barna får felles erfaringer som grunnlag for lek 
og legge til rette for utvikling av leketemaer. 
 
Tema: Lek og lekemiljø og bærekraftig utvikling 
 
Barna på Solsikka skal barna 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 som undrer seg sammen med barna. Både miljø og materialer har en veldig viktig 
rolle i Reggio Emilia pedagogikken og har fått betegnelsen «den tredje pedagogen». 
Med det menes at både miljø og materialer fungerer som en ekstra pedagog når det 
benyttes bevisst. Ulike perspektiver bidrar i prosessen og nettopp denne ulikheten 
blir en viktig ressurs hvis den benyttes bevisst. Vi ønsker å ha et levende lekemiljø på 
Solsikka hvor både organisering av rom og tid står sentralt.  
 
Det aller viktigste er lekens verden og dens egenverdi. I løpet av uka organiserer vi 
barna i mindre grupper med ulike aktiviteter. Vi har prosjektgruppe, turgruppe og 
matgruppe. 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. I prosjektarbeid og samling fokuserer vi på 
språkglede og at det skal være lystbetont.  
 
På Solsikka ønsker vi å bevisstgjøre voksenrollen både når det gjelder den gode 
samtalen og formidling av tekst gjennom for eksempel prosjektarbeid. En samtale 
skal være preget av gjensidighet og engasjement. Samtalen kan dreie seg om et 
nært og kjent emne slik at barn får tilegnet som ord og begreper som fører til at de 
forstår sin egen tilværelse. I den gode samtalen er det viktig at den voksne er seg 
selv bevisst hvilken rolle han/hun har som både språkmodell og motivator i samtalen, 
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samt viktigheter av å holde fokus og være mentalt tilstede i et felles saksforhold og 
følge opp barns initiativ til samtale.  
 
En god samtale kan være spontan, planlagt, litterær, filosofisk og eller omhandle 
språket i seg selv. Gode samtaler går for seg selv hvor som helst og når som helst 
(Høigård 2013). På Solsikka ønsker vi å være bevisste viktigheten av den gode 
samtalen med barnet og vi vektlegger hverdagssamtalen gjennom hele 
barnehagehverdagen.  

                         

 
 
 
Velkommen inn på Fiolen 
 
Prosessmål: På Fiolen jobber vi for at alle barn føle seg inkludert i et 
lekende fellesskap 
 
Vi har fokus på lek og samspill, det betyr at barna skal føle trygghet, trivsel og 
tilhørighet i gruppa. Vi jobber for et godt miljø hvor vi lærer om hvordan vi 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 har en ukerytme som består av faste turdager hvor vi bruker nærmiljøet -vi har 
flere bålplasser i skogområdene rundt barnehagen. Vi benytter Degerneshallen for 
fysisk aktivitet og lek og vi er ute på vår egen utelekeplass.  
 
Visjonen vår GRIP ØYEBLIKKET -SE MULIGHETENE, handler for oss om å se 
barna, delta i barnas lek, ha tid, være pålogget, en som viser omsorg og lytter og tar 
barnas medvirkning på alvor, og ellers krydre hverdagen med glede, humor og 
spennende opplevelser. Vi er opptatt av å skape et aktivt språkmiljø hvor barna kan 
oppleve glede og mestring ved bruk av språket. I lek, samtale og fortellinger kan de 
undre seg, reflektere og stille spørsmål- i samlinger med sang, fortellinger, bøker og 
rim og regle. Vi benytter ulike digitale verktøy som smartboardtavle og Ipad til å 
utforske og undre oss sammen med barna. 
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Vi deler gruppa i mindre grupper i løpet av uka slik at hvert enkelt barn lettere kan 
finne sin plass og leken kan få større spillerom. Vi har lekegrupper, 
matgrupper og turgrupper. Vi voksne tilrettelegger for et variert 
og spennende lekemiljø, som inspirer til lek og samspill. Vi bruker 
sansekasser og lekekasser som gjerne forandrer innhold etter 
barnas interesse og opplevelser.   

 
Satsningsområdet er i år er bærekraftig utvikling, livsmestring og 
helse. Vi skal legge til rette for at barna blir glad i å være ute og å 
ta vare på og å vise respekt for naturen, seg selv og andre rundt 
seg. For å bli glad i naturen og de andre rundt seg er det viktig å 
bli glad i seg selv. Vi støtter barna til å bli selvstendige individer, 

gir dem mulighet til å «blomstre opp» og utvikle seg i 
trygge omgivelser. Det å gi barna trygghet og varme, 
er avhengig av voksne som er tilstede, som støtter, lytter, undrer, 
anerkjenner og respekterer dem. Vi vil gi barna en mulighet til å bli 
bevisste på gjenbruk og gjenvinning.  
 
 Dette året vil vi på Fiolen leke en bok, boken vi har valgt ut er 
«Papirflybjørnen» av Oliver Jeffers. Med utgangspunkt i hva barna har 
vært opptatt av og hva satsningsområde vårt er handler boka om 
miljøvern -ta vare på naturen, om dyr og om å hjelpe hverandre.  
 

Samlinger, kreative aktiviteter og lek vil være noen verktøy vi vil benytte oss av når 
vi har prosjektdager.  
 
 

Velkommen inn på Hvitveisen 
 

Hvitveisen er en nystartet friluftsavdeling, kalt Hvitveisen. Selv om vi er 
en friluftsavdeling, så kommer vi til å følge Årsplan og Rammeplan som 
en helt vanlig avdeling. Friluftsliv delen er bare en bonus. Natur, insekter, dyr, friluft 
og alt annet som vi finner ute i skogen er en av fokusområdene vi kommer til å jobbe 
med i løpet av året. I ulike årstider dukker det opp mye forskjellig ute i skogen som 
vi kommer til å utforske sammen. Det kommer også til å bli tatt utgangspunkt i 
barnas interesser gjennom hele året, og dra inn de ulike fagområdene fra rammeplan 
inn å vår hverdag.  
 
Vi er så heldige å få lov til å bruke Degerneshallen, der setter vi i gang ulike leker og 
aktiviteter som fremmer motorisk utvikling.  
 
Når vi er på Kirkeng skole på fredager kommer det til å bli en blanding av 
bordaktiviteter og lek. Barna får også mulighet til å bli kjent med skolens lokaler, 
lærere og uteområder. Da blir overgangen til skolen lettere neste år.  
Vi har etablert en egen uteplass i skogen like ved barnehagen. Der har vi en lavvo 
med ovn, uteplassen kommer til å utvikle seg i løpet av hele året. Vi har startet med 
å lage en naturlekeplass med husker og ulike balansehinder. Vi har også begynt å 



15 

 

lage en trehytte, som blir en del av lekemiljøet ute i skogen. I løpet av en uke får 
barna en variert hverdag med mye fysisk aktivitet, ulike lekearenaer ute og inne som 
stimulerer til variert lek.  
 
 

 

 
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 tett 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 selv 
representanter til barnehagens FAU, som blant annet arrangerer sommerfest og 
juletrefest hvert år.  
 
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, 



16 

 

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.   
 
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.  
 
I Rakkestad kommune er det utarbeidet en modell for tidlig innsats, kalt BTI-
modellen. Denne modellen innebærer at barnehagen selv tar ansvar for å ivareta et 
barnehagemiljø som styrker barnas ferdigheter og som støtter og veileder der barn 
kan oppleve utfordringer ved å være i et fellesskap. Når vi som barnehage ser at det 
er behov for å drøfte utfordringene med andre instanser, kan det være aktuelt å ta 
det opp i kommunens ressursteam for barnehager. Her kan foreldre og barnehage få 
innspill til om det skal samarbeides med flere instanser. Eksterne instanser kan være 
f.eks PPT, helsestasjon og BUPP.  Der det er nødvendig å samarbeide med 
Barneverntjenesten ligger opplysningsplikten til grunn og oppfølging av den.  
 

 
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.  
 
Pedagogisk leder 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 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. 
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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, informasjon for å legge til rette for en god start på  
skolen.      
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MERKEDAGER I KIRKENG BARNEHAGE 2019/2020 
 

AKTIVITET TIDSPUNKT INNHOLD 

FN dagen 24. oktober Markeres i barnehagen 
med besteforeldre som 
bes inn 
 

Fotografering i 
barnehagen 

22. oktober Fotograf Grinna tar bilder 
av barna i samarbeid med 
foreldre 
 

Julevandring i Degernes 
kirke 

Avklares nærmere Julens budskap formidles i 
kirken. For de eldste 
barna 
 

Julebord for barna 5. desember Vi tilbereder et julebord 
med julemat for barna 
 

Nissefest 18. desember Leker og sang rundt 
juletreet. Nissen kommer 
på besøk 
 

Lucia feiring 13. desember Markeres med luciatog  
og lussekatter.  Foreldre 
inviteres  

Juletrefest 3. desember 
 

I regi av FAU. 
Barnehagebarna deltar 
med sang 
 

Karneval 12. februar 
 
 

Barna kler seg ut. Sanger 
og leker i barnehagen 

Påskelunsj 3. april Vi forbereder lunsj med 
påskemat for barna 
 

Påskevandring i Degernes 
kirke  

 

Avklares nærmere Påskens budskap 
formidles i kirken. For de 
eldste barna 
 

17. mai forberedelser 15. mai 
 
 

Markering og øving til 17. 
mai toget. Lek og 
aktiviteter i barnehagen 
 

Sommerfest 4. juni I regi av FAU. Barna 
deltar med sang og 
aktiviteter  
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PERSONALET I KIRKENG BARNEHAGE 2019/2020 
 
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     Sarah Goplen 
Cathrine Antonsen                                               Kristine Huseby 
Fredrik Hagen                                      Katrine Nortvedt  
Karen Marie Eilertsen      Anne Thorby Torp 
Ann Kristin Carlsen Gärtner Stine Molteberg 

Stubberud 
 
Barne- og ungdomsarbeidere     Helsefagarbeidere
        
Gunn Kristin Ødegård       Evelyn Tønsberg 
Nina Olette Schirn Berge   
Eva Marie Engen 
Marta Zielonka       Barnepleier 
Frida Bjørnstad Skogli  
Mats Lindblad   
Camilla Holmen       Britt Live Edvardsen 
 
Pedagogiske medarbeidere Lærlinger barne- og 

ungdom 
Solveig Tønsberg        

Mia-Sofie Mellegård 
Anne Grete Fossum        

 
                                                  

Representanter til SU 
Foreldrerepresentanter: Stine Gjerløw, Silje Alexandra Gressløs Juliussen og Kari 
Grimsrud Kultorp, Cecilie Vigen Andersen hvorav 2 repr. sitter fast i SU og 2 er vara. 
        
Representanter fra de ansatte: Ann Kristin Carlsen Gärtner og Britt Live Edvardsen 
Politiske valgt fra eier (Rakkestad kommune): Mette Østensvik 
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