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TANGEN BARNEHAGE  

Tangen barnehage har eksistert siden 1978. Den er en kommunal barnehage med tre avdelinger for 
barn fra 0 til 6 år. Barnehagen har fin beliggenhet mellom Tangen skole og Tangenodden. 
I tillegg til en stor og variert lekeplass, har vi kort vei til grillhytte, skog og strand.  
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Nordstua på tur på Sørstutoppen. 

Barnehagen har mange fine naturområder 
å gå til i nærområdet. 
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 1.  VISJON   

                                                                                                                     

 

VI ØNSKER Å GI BARNA RØTTER OG VINGER  

 

 

Visjonen er vår rettesnor - vi spør oss selv; er det vi gjør nå i tråd med vår visjon?  

HER ER NOE AV DET VI LEGGER I VISJONEN VÅR:  

Når vi gir trygghet og omsorg og gode rutinesituasjoner legger vi forholdene til rette for at barna får 
mulighet til å «gro» gode røtter som fungerer som anker når det «blåser». Ved å anerkjenne barna, bruke 
LØFT, inkludere og legge til rette for mestring bygger vi selvfølelsen. Når vi lar barna få bruke fantasi og 
kreativitet lager vi muligheter for at de kan strekke seg etter nye eventyr- og fly mot sine drømmer.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mjøsstranda gir mange muligheter for flotte natur- 

 opplevelser og trening.      
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2. STYRER’N HAR ORDET  

 

Velkommen til et nytt barnehageår, små og store, nye og kjente! 

Endelig planlegger vi et nytt barnehageår uten å tenke på trafikk lys og smittevern. Med stor glede 
ser vi barna leker på tvers av avdelingene ute og inne. Vi tør å planlegge fellesprosjekter, større 
samlinger og felles foreldremøte. Det er godt å kunne tenke langsiktig og legge til rette for gode 
felleskapsopplevelser på flere plan. 

Vi viderefører aldersdelte avdelinger. Dette året blir unikt med kun «storeklubbere» på Nordstua.  

Vi må nyte dette året, for det er sannsynlig at vi blir en to-avdelingsbarnehage neste år da 
søkertallet er nedadgående. Det blir 16 barn som starter på skolen høsten -23 og inneværende år 
var det bare en søker til barnehagen vår. 

Vi fortsetter med fokus på inkludering, vennskap og lek. Alle barn skal ha det godt i vår barnehage 
og oppleve å være en betydningsfull del av fellesskapet. 

Har dere innspill til opplevelser, turer eller aktiviteter dere tenker barna vil ha glede av så ta 
kontakt og fortell!  

 

 

 

 

Mvh  Anne-Lise Kleven 

 

Anne Lise deltok i arbeidet med å utarbeide denne planen, men hun gikk over i annen stilling fra 
01.08.22. 

Vikarierende styrer fra 01.08.22 til 31.10.22 er Mai Britt Monsen 
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3. PERSONALET  2022 – 2023. 

STYRER                           SØRSTUA. 

 

   

 

  

 

 Styrervikar                            Ped. leder          Fagarb.             Fagarb.                
 Mai Britt Monsen                Aina S.                Henny               Laila                                        
                                                Moen                  Antonsen         Ruud                                       
 

NORDSTUA. 

 

  

  

 

   Bhg.lærer              Fagarb.                       Fagarb.        
   Mai Britt                Nina                            Anne 
   Monsen                 Klafstad                      Bækken                          
                                                                                                   
                                

SOLSTUA. 

 

  

    

  
  Ped.leder                Assistent        Fagarb.              Bhg.lærer 
  Kristin                      Berit               Hege M.             Mairin D.                            
  Hanstad                   Lundby          Lund                   Andersen                                      
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4.  BARNEHAGENS VERDIER OG MÅL 
 
Vi, ansatte i Tangen barnehage bygger våre verdier og mål på grunnloven, barnekonvensjonen, 
barnehageloven og Rammeplanen for barnehager. Det er viktig for oss å ta vare på barndommen 
som en livsfase med egenverdi. 

Lek, fellesskap og inkludering i lys av rammeplanen. 

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Bidra til at alle barn som går i 
barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Barnehagen er en forberedelse 
til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. Alle handlinger som 
berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 og 
barnekonvensjonen art. 3 nr.1. Dette er et overordnet prinsipp som gjelder for all 
barnehagevirksomhet (Rammeplanen, side 8). 

 
4. a  Barna våre                                                         
                                                                               
Våre barn skal få delta i lek                                     
Våre barn skal ha en venn 
Våre barn skal oppleve læring gjennom lek 
Våre barn skal være aktører i eget liv 
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Vi ansatte vet at noe av det viktigste for barn er å få delta i lek og oppleve vennskap. Det er i leken 
barna lærer mest i kraft av lekens egenverdi og krav til forståelse av sosiale koder.  
Vi må anerkjenne leken og forstå dens kompleksitet slik at vi på best mulig måte kan hjelpe barna 
inn i leken. Vi må støtte, inspirere og utvikle leken deres. Som bevisste ansatte kan vi la leken 
vokse og tilføre nye elementer som fører til læring for barna. Vi må være lydhøre for barns 
interesser slik at læring oppstår når barna er engasjerte og motiverte.  
 
Barna våre skal oppleve at de er aktører i eget liv og kan medvirke i sin hverdag tilpasset deres 
alder og modning. Det er viktig at de opplever at de kan påvirke fellesskapet med sine tanker og 
meninger i demokratiske prosesser. Barna skal få skape mening i sin egen tilværelse. De skal 
oppleve danning og vokse seg inn i et samfunn der de skal lære seg en balansegang mellom 
individets og fellesskapets behov. Barna skal utvikle empati, selvfølelse, kritisk tenking, etisk 
vurderingsevne og handlingskompetanse. (Rammeplanen s 21.) 
Lek og inkludering i barnehagen skaper mestring, glede og mening i barns liv (og motvekt til 
utestengelse og mobbing). I barnehagen jobber vi kontinuerlig med sosial kompetanse, mestring, 
vennskap, fellesskap og positive relasjoner. Dette skjer når vi voksne er tilstede der barna er og 
veileder ved behov. Det er alltid bedre å være i forkant og forebygge enn å drive med 
brannslukking. Det skjer når vi tar utgangspunkt i barns lek samtidig som vi bidrar til å utvide den.  
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4. b  Personalet 
 
Personalet skal legge til rette for god tilknytning 
Personalet skal skape gode relasjoner 
Personalet skal sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen 
Personalet skal legge til rette for at barna utvikler god selvfølelse 
Personalet skal være profesjonelle 
Personalet skal sette leken først, skape gode lekearenaer og la leken være på barnas 
premisser 
 
At vi ansatte i barnehagen møter barna med omsorg og anerkjennelse er en forutsetning for at 
barna knytter seg til oss, trives og opplever gode relasjoner. Vi må se og forstå barna våre slik at 
de føler seg trygge og får den støtten de trenger for å utfordre seg selv.  
Når barn er trygge tør de prøve nye ting og de opplever mestring. Dette er den viktigste 
læringssituasjonen vi kan tilby våre barn.  
Når barn opplever at de har gode relasjoner til oss ansatte så har forskning vist at det er vesentlig 
for språkutviklingen. 
Når vi ansatte skal være profesjonelle betyr det at det alltid er vi som har ansvaret. Det er vi som 
skal skape gode relasjoner, det er vi som skal speile egen praksis og det er vi som skal lede. Det er 
når vi ansatte er pedagogiske ledere at barna har læringsutbytte. 
 
 
4. c  Barnehagen og hjemmet 
 
Vi skal ha et godt samarbeid med hjemmet til barnets beste 
Vi skal legge til rette for foreldresamarbeid 
Vi skal legge til rette for foreldresamtaler 
Vi skal legge til rette for at foreldrene kan ha innflytelse på vårt pedagogiske innhold 
 
Vi ser på et godt samarbeid mellom oss i barnehagen og dere i hjemmet som vesentlig for barnas 
beste. Det er dere i hjemmet og vi i barnehagen som sammen har et felles ansvar for barnas trivsel 
og utvikling. Et samarbeid må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Det er viktig for oss at dere i 
hjemmet føler dere trygge på at barna blir sett og hørt av oss i barnehagen og at de får delta i et 
fellesskap som er inkluderende. Vi skal være lydhøre for dere i hjemmet når dere har innspill til 
vår pedagogiske praksis, forventninger og ønsker for barna.  
Foreldrerådet og samarbeidsutvalget er to ordninger som skal ivareta foreldrenes kontakt med 
barnehagen på en aktiv måte. 
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4. d  Pedagogisk praksis 
 
Vi skal bruke LØFT 
Vi skal være tilstedeværende ansatte       
Vi skal speile egen praksis 
Vi skal dokumentere og vurdere 
Vi skal ha et lærende fellesskap 
 
Når vi skal fremme læring hos barna er det primært for oss at det skjer på en måte som styrker 
deres selvfølelse. Derfor bruker vi en metode som kalles LØFT, som er en forkortelse for 
løsningsfokusert tilnærming. Kort sagt så handler det om å være bevisst på hva vi vil ha mer av. 
Ved å gi barna tilbakemeldinger og oppmuntringer når de lykkes har vi fokus på det de mestrer. 
«Det du gir mest oppmerksomhet får du mest av!» 

Gode relasjoner er helt nødvendig for barnas trygghet, trivsel, lek og læring. For å bygge 
relasjoner må de ansatte være tilstede med barna både fysisk og psykisk. Personalet har jobbet 
frem egne standarder på hva en tilstedeværende ansatt er. Gjennom å observere, dokumentere og 
vurdere, skal vi speile vår egen praksis, for å sikre at vi jobber etter de verdier og mål vi har satt 
oss. 
Vi skal være en lærende organisasjon som deler og formidler den kunnskapen vi har med 
hverandre og dere. Personalet skal være proaktive, endringsvillige, bygge kapasitet, gi og ta 
tilbakemeldinger. 
 

 
 

 

 
 
 

 
Klare for tur på rekke og rad. 
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 «KNAGGER FOR FORELDRE I BARNEHAGEN». 
 
Barn trenger trygghet og omsorg i form av forutsigbarhet og gode rutiner. Vi har samlet sammen  
noen enkle «knagger» som kan være gode å ha som basis både i barnehagen og i hjemmet. 
«Knaggene»  er basert på forskning og det vi vet er viktige elementer i en god barndom. 
 
Disse må ikke leses bokstavelig da både barn og voksne er forskjellige individer med forskjellige 
behov. Aller først skal vi gi et lite innblikk i barns hjerne og dens utvikling disse første viktige 
årene.  
 
Den fantastiske hjernen 
 
Hos et nyfødt barn er hjernen utstyrt med nesten 100 milliarder nevroner (nerveceller)- like mange 
som hos voksne. Etter å ha blitt utsatt for en flodbølge av sanseinntrykk, blir nevronene forbundet 
med andre nevroner, noe som resulterer i ca 100 milliarder forbindelser i tre års alderen. 
 
Når du for eksempel synger en voggevise for barnet ditt, etableres forskjellige nevrale nettverk, 
disse banene styrkes ved gjentatt aktivering, derfor er barn så glade i blant annet forutsigbare 
rutiner og repetisjoner av sanger og bøker. Nervefibrene omsluttes av en skjede- myelin- som 
blir tykkere langs «stier» som ofte benyttes, slik at elektriske impulser beveger seg raskere. Tenk 
på når barnet lærer seg å gå, i fra å bruke all kapasitet på å stå oppreist, til å automatisere 
gåbevegelsen, for deretter utvide til løping. 
 
Vi vet også nå at babyhjernen fra dag en reagerer på rekkefølgen av lyder og at de lærer seg 
grammatiske regler fra første stund.  Det er derfor det er så viktig å prate masse med barnet, 
«bade» det i ord og lese bøker, og det må gjøres personlig. Forskning viser at barn som hører på 
lydbøker eller ser på film lærer langt mindre enn de som blir lest for av foreldre eller lærere. Det 
henger sammen med relasjonen og dens betydning for hjernens utvikling. 
 
Dette er grunnen til at det er så viktig med nære, empatiske voksne som er tilstede sammen med 
barnet både hjemme og i barnehagen. Selv om kvaliteten er vesentlig er også kvantiteten av stor 
betydning, kanskje mer enn vi er klar over, for den språklige, kognitive og følelsesmessige 
utviklingen. 
 
I tillegg til å «bade» barn i språk og kjærlighet er det særlig disse områdene som må få gode 
«oppvekstkår» i barndommen: 
 
Vi må gi barna fokus på positiv anerkjennelse og gi ros når barnet gjør ting vi ønsker mer av 
(LØFT). 
Barna må få hjelp til å øve oppmerksomhet og selvkontroll. 
De må lære seg å kjenne igjen og sette ord på ulike følelser hos seg selv og andre (empati). 
Vi må hjelpe dem til å klare å berolige seg selv, ved for eksempel å puste dypt hvis de er lei seg 
eller sinte. 
Det er området kalt anterior cingulate cortex i hjernen som er involvert i utviklingen av 
selvregulering. Når forbindelsene i nevronbanene forbindes og kommuniserer med hverandre 
henger dette sammen med forbedret evne til selvregulering. Man vet nå at dette er viktigere for 
skolemodenhet enn IQ og har stor betydning for skoleprestasjoner og livet senere. 
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Forskning har vist at foreldre som støtter og hjelper barna på disse områdene opplever mindre 
stress og får mer tid til lek og læring hjemme. 
 
Når barnet er våkent samler det masse inntrykk, når det sover bearbeides disse og nevronbaner 
dannes og styrkes. Derfor er det viktig at barnet får nok søvn, både i barnehagen og hjemme. 
Gode sovevaner gir hjernen tid til disse viktige sammenkoblingene. Forskning viser at hos barn 
som ikke får sove når de trenger det, økes stresshormonet kortisol og de kan få en mer 
problematisk adferd enn barn som har sovet. Eldre barn som ikke lenger blir trette midt på dagen 
trenger fortsatt hvile i form av å roe ned og «komme inn i seg selv». 
 
Kildehenvisninger: 
«Kjærlighet gir kloke barn», Yudhijit Bhattacharjee, National Geographic Norge, 1/2015) 
«La barna sove i barnehagen», Hanne S. Finstad, Forskerfabrikken/ 2015 
«Selvregulering», Anders Fjell og Kristine Walhovd, Universitetet Oslo, 12.04.2013 

 

 

 

 

 

 

Adventsstund med julekrybbe og lys.            Ivrige bakere følger med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangstund.                                                        Maleaktivitet er alltid populært. 
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Husk å lage rom for deg selv. Når du har fylt opp barnets «beholder» er det viktig og fylle opp ditt 
eget! Det er lov å si  «nå leser jeg avisen, det vil ta en halv time, så da vil jeg at du leker selv». På 
denne måten lærer barnet å ta hensyn til deg og dermed andres behov. Dette er en viktig sosial 
ferdighet for barnet. 

 

 

Bruk en halvtime til å fylle «beholderen» hjemme.
Barn har en beholder for nærhet og samvær som stadig trenger å
fylles på for at det skal føle seg elsket og sett. I løpet av 
barnehagedagen har barnet hatt mange timer uten mor og far. 
Barnet har behov for å få fylt opp beholderen. Bruk den første 
halvtimen på å være genuint sammen med barnet. Når barnet får 
fylt behovet for nærvær og samvær vil det lettere aktivisere seg 
selv

Vær tilstede! 
Vær tilstede med hele din oppmerksomhet. Når du sender 

tekstmeldinger, sjekker Facebook, eller tenker på alt du burde ha gjort 
blir du fraværende og det merker barnet. Barnet får signaler om at mobil 
og andre gjøremål er viktigere enn seg selv og får ikke fylt opp 
beholderen. 

La mobilen ligger igjen i bilen ved levering og henting i barnehagen.                                           
Barna trenger å se og erfare at de er viktigst i forkant og etterkant av en 

barnehagedag og at kommunikasjon handler om prioriteringer. Dette vil 
senere påvirke deres egne forhold og valg til media verden. Vi ønsker 
barn som velger mennesker fremfor digitale medier.

Sett forutsigbare grenser og gi tydelige beskjeder! 
Det er du som er den voksne! Det gir barnet trygghet og ro. 

La barnet hjelpe til
Når du skal gjøre hverdagsaktiviteter som å dekke bordet, lage mat, 
rydde, handle, vaske eller rake plen,  la barnet få arbeidsoppgaver 
tilpasset alder og utvikling. Barnet trenger å føle seg nyttig og være en del 
av fellesskapet. Å få være med å bidra fører til at barnet får praktisk 
kunnskap om livet, føler seg verdifull og opplever mestringsfølelse.

Sett en standard.                                                                                                                            
Gi barnet muligheter for å bli robust og tåle motgang. Sett en standard 
som er tilpasset barnets alder og utvikling og forvent at disse blir fulgt 
opp. Å rydde bare to av ti leker er ikke bra nok dersom barnet er fire år. 
Ros og anerkjennelse deles ut i riktig mengde i forhold til oppgave, alder 
og mestring. (Spør oss voksne i barnehagen om forholdet mellom 
oppgave, alder og mestring så hjelper vi dere gjerne med det.) 
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5.  SATSINGSOMRÅDER 
  
De kommunale barnehagene er samlet i en felles virksomhet; «Virksomhet for barnehager». De 
kommunale barnehagene har et nært samarbeid, og felles rammer og satsningsområder.  

Kommunedelplan  

Kjernen i kommunedelplan for oppvekst er troen på at alle barn og unge lærer med rett hjelp og 
støtte. Ett felles mål for barnehager og skoler i Stange er å skape en kultur for læring og danning 
gjennom kvalitet og tilpasning i oppvekstsektoren.  

Du kan lese planen her¸ https://www.stange.kommune.no/article42329-1278.html  

Kultur for læring 

Stange kommune har deltatt, i likhet med alle skoler og barnehager i gamle Hedmark fylke, i 
forbedrings- og innovasjonsarbeidet «Kultur for læring».  Kultur for læring skal prege alle som 
arbeider med og i barnehage og skole, fra skoleeiere/barnehagemyndighet ut til den enkelte ansatte 
i barnehage og skole. Barnehageåret 2021-2022 var det siste året. Barnehagene skal fortsatt 
videreføre arbeidet der vi har fokus på en resultat- og utviklingsorientert kultur med bruk av 
pedagogisk analyse som verktøy.  

Veien videre 

Våren 2023 kommer vi til å starte opp med neste prosjekt som er i samarbeid med 
«Læringsmiljøsenteret», Universitetet i Stavanger. Mer informasjon kommer etter hvert. 

I Tangen barnehage har vi valgt å ha satsningsområde «Kommunikasjon» barnehageåret 2022-
2023. God kommunikasjon er viktig i alle samarbeidsområdene i barnehagen. Kommunikasjon 
med dere i hjemmet, mellom ansatte, og med barna. 

Valget av satsingsområde er et resultat av tidligere kartleggingsundersøkelser. Over to år med 
pandemi har ført til at vi har samarbeidet mindre enn vi tidligere har gjort og derfor ønsker vi å 
sette kommunikasjonen på dagsorden. 

                                  

 

 

 

 

 

Balansetrening på sandkassekanten.                      Tjo og hei og hopp og sprett.                 

 

 

https://www.stange.kommune.no/article42329-1278.html
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6. FAGOMRÅDENE.  

I Rammeplanen for barnehager er det 7 fagområder vi skal jobbe med. Disse fagområdene opptrer sjelden 
isolert i en barnehage, men glir over i hverandre som en helhet. Målet vårt er å synliggjøre hvordan vi 
utøver dette konkret i vår barnehage.  Vi presenterer hvert fagområde med eksempler på hva vi gjør i vår 
barnehage.  

De som ønsker å lese mer om fagområdene i Rammeplanen kan bruke denne lenken: 
https://udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-
bokmal2017.pdfKUNST 

Kommunikasjon, språk og tekst: 
«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin 
språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer», står det i Rammeplanen. 
Og vi i barnehagen skal «bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig 
nysgjerrighet, bevissthet og utvikling».  
 
Så hva gjør vi i barnehagen vår?: Vi leser og synger og leker med rim og regler.  
Vi ser på alfabetet, og de store barna lærer etter hvert å skrive navnene sine, og kanskje også andres? 
Sammen med barna har vi fokus på de gode samtalene og vi lærer å lytte til hverandre.  
 

 

Kropp, helse og bevegelse: 
«Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med 
kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å 
spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse».  
 
Så hva gjør vi i barnehagen vår?: Vi har vi rom som er åpne, og disse bruker vi til dans, turning, bygging 
med klosser og masse annet sprell. Vi har ribbevegg, turnringer, rockeringer og annet materiell til fysisk 
aktivitet. Ute leker  og utfolder barna seg i et kupert landskap. De kan huske, sykle, klatre i trær og på 
steiner og  leke og bygge i sandkassa. Personalet er  bevisste på å lage sunn mat, og sammen med barna 
snakker vi om maten og hva som er bra for kroppen. Men kroppen trenger hvile også. Noen barn sover og 
noen barn hviler. I hviling kan vi lytte til musikk eller lese bok.  

 

Kunst, kultur og kreativitet: 
«I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former. Vi skal legge til rette 
for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve kunstneriske og 
kulturelle uttrykk. Vi skal stimulere barnas nysgjerrighet og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger 
og eksperimentering». 
 
Så hva gjør vi i barnehagen vår?: Vi synger og lytter til musikk. Vi danser og beveger oss til rytmene.  
Vi hører på eventyr og noen ganger dramatiserer vi. Når vi maler, tegner, modellerer, tover med ull, 
vever, perler, klipper og limer og mere til, lærer vi å skape og forme. Vi bruker fantasien og uttrykker 
følelser og stemninger gjennom denne kreativiteten.  
 
 

 

https://udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
https://udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf
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Etikk, religion og filosofi: 
«Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers 
livsverden og levesett. Vi skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike 
religioner og livssyn og gi barna erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi». 
 
Så hva gjør vi i barnehagen vår?: I barnehagen snakker vi om hva som er rett og galt. Vi undrer oss over 
hva som skjer i verdensrommet og om det slutter noe sted? Og hvordan var det egentlig den gangen 
dinosaurene levde?  
Vi markerer høytider og tradisjoner og vi respekterer hverandres kultur og livssynsmessige tilhørighet.  I 
barnehagen ønsker vi å gi barna kunnskaper slik at de selv kan velge det som føles rett for dem. 
 
 

Antall, rom og form: 
«Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage 
matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. 
Gjennom arbeid med fagområdet skal vi stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for 
problemløsning». 
 
Så hva gjør vi i barnehagen vår?: I barnehagen teller vi masse, både store og små barn teller. Noen teller  
kanskje til 100, og noen teller 1-2-3. Vi leker med tall, former, farger og størrelser. Vi bygger med klosser 
og vi sorterer. Vi måler og veier. I hverdagen bruker vi matematiske begreper og vi leser bøker og historier 
om tall og telling. Når vi leker butikk, kjøkken og når vi konstruerer, lærer og erfarer vi masse om antall, 
rom og form.  

 

Natur, teknikk og miljø: 
«Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen 
til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Vi skal legge til rette slik at barna kan få et 
mangfold av naturopplevelser og slik at barna får oppleve naturen som en arena for lek og læring. 
Barnehagen skal også bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen og at de blir nysgjerrige på 
naturvitenskapelige fenomener». 
 
Så hva gjør vi i barnehagen vår?: I barnehagen er vi ute i all slags vær! Vi går på turer, utforsker og leker. 
Vi ser på endringene- og snakker om de forskjellige årstidene. Vi gjør eksperimenter med elementene- vi 
fryser vann til is, og vi sår grønnsaker i jorden. Vi lærer å ta vare på miljøet – vi plukker søppel, og rydder 
alltid etter oss når vi har vært på tur. Vi kikker etter små dyr og kryp, og vi ser på hvordan det spirer og 
gror.  
 
 
Nærmiljø og samfunn: 
«Barns medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med 
deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal vi i barnehagen 
bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden». 
 
Så hva gjør vi i barnehagen vår?: I barnehagen vår legger vi vekt på å skape et fellesskap for alle barna, der  
gutter og jenter er like mye verdt. Vi har turer i nærmiljøet og samarbeid med skolen. Vi jobber med barns 
medvirkning gjennom barnehagehverdagen. 
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 7.   STOREKLUBB 

 
Skolestarteren har i alle år hatt et eget samlingspunkt kalt STOREKLUBBEN. Målet har vært å skape gode 
relasjoner med jevnaldrende og gi tilbud om aktiviteter som sikrer en god overgang til skolen I år er et 
spesielt år. Det er bare skolestartere på Nordstua. Dette vil gi en unik mulighet til å tilrettelegge aktiviteter 
for deres alder, skape gode relasjoner og ha ulike prosjekter uten å binde dette opp på faste dager. Vi har 
som mål at i år får skolestarterne igjen tilbud om svømmeopplæring. 

 

 MÅL OG FORVENTNINGER TIL STOREKLUBBEN:    

• Knytte bånd og skape gode relasjoner  
• Gå på litt lengre turer  
• Ha større konsentrasjon rundt oppgaver  
• Motta og gjennomføre beskjeder  
• Vise selvstendighet rundt påkledning og hygiene  

 

       

  TEMA I STOREKLUBBEN:       

• Kroppen og sanser  
• Matematikkforberedende aktiviteter  
• Trafikk  
• Bokstaver  
• Spill  
• Fortsettelsesbok  
• IKT   

                                                                                                                                                                                            

                                                                            Storeklubben øver på mengder og sortering. 

                                

 

 

 

 

 

 

Det har blitt tradisjon at de eldste går Lucia på Tangen. 
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8.  OVERGANGER 

8. a  Overgang fra hjemmet til barnehagen 

 
I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver s. 33 og 38 står det at barnehagen i 
samarbeid med foreldrene skal legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i 
barnehagen. 
 
På Solstua har vi fokus på omsorg og trygghet. Vi vektlegger å få til en trygg tilknytning mellom 
barnet og de voksne og de nye omgivelsene i barnehagen. Vi sitter mye på gulvet og er der barna 
er og har fokus rettet mot dem. 

I barnehagen er samarbeidet med foreldrene viktig for at vi sammen kan legge hverdagen best 
mulig til rette for barnet. Vi tilstreber oss å tilpasse oss barnets behov. 
Vi holder foreldremøte på våren før oppstart og et på høsten.  Det vil bli sendt ut oppstartsbrev 
med diverse informasjon om den første tiden i barnehagen. Det vil også bli foreldresamtaler i løpet 
av det første halvåret. Vi synes det er viktig med god dialog rundt hvilke forventninger 
barnehagen og foreldrene har til hverandre.  

 
8. b  Overgang fra småbarn til storbarn 
Når barnet skal bytte avdeling er det viktig å forberede barnet godt i forkant.  
Vi benytter oss av møtedagene der vi tar med barn fra Solstua (bare de som skal begynne der fra 
høsten) over på Sørstua. Dette starter vi med en gang etter jul. De får god tid til å bli kjent med ny 
avdeling. Vårhalvåret handler mye om å la barna få bli kjent og trygge med de nye omgivelsene 
som venter, og Solstua er derfor mye sammen med de store avdelingene utendørs. 
 
Sørstua sender ut eget brev til foreldrene med diverse informasjon om oppstarten og rutiner på 
avdelingen. Det holdes et foreldremøte på høsten.  
 
8. c  Overgang fra barnehage til skole/SFO 

Vi har samarbeid med skolen som skal sikre overgangen til skolen på en best mulig måte. Vi 
ønsker at barna skal oppleve skolestart som en trygg, god og viktig begivenhet i deres liv. 

Vi har overgangssamtaler med alle foreldrene til skolestarterne der det blir fylt ut et 
overgangsskjema. Dette skjemaet er basis for et overgangsmøte mellom barnehagen og         
skolen / SFO. I tillegg kommer læreren på besøk til Storeklubben i barnehagen og skolen 
arrangerer besøksdager på skolen / SFO. 

 
8. d Overganger/ endringer i hjemmet 

Noen ganger skjer det endringer for barnet i hjemmet. Endringer som dødsfall i nær familie eller 
samlivsbrudd kan være en stor omveltning for barna. Vi anmoder sterkt at dere i hjemmet tar 
kontakt med barnehagen og informere oss om slike hendelser. Vi som jobber i barnehage ser ofte 
en endring i atferd hos barnet når det opplever en omveltning. Barn leser stemninger og vet mye 
mer enn de klarer å uttrykke. Barn utrykker seg ved å bli mer stille eller mer utagerende. Noen 
søker mer voksenkontakt og kos. Når vi vet hva som er årsaken klarer vi bedre å hjelpe og støtte 
barnet. Vi har ulike hjelpemateriell ved ulike livshendelser for barna. Beredskapsplaner ved 
dødsfall i nær familie og materiellpakke om barn og samlivsbrudd. I sistnevnte har vi egne 
infobrosjyrer til foreldre.                                                            
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9. PROGRESJON 
 
I Rammeplan for barnehagens innhold s.22  står det at progresjon i barnehagen innebærer at alle 
barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Personalet skal utvide og bygge videre på 
barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. 
Barnehagen skal legge til rette for at alle barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og 
læringsmuligheter. Barna skal få utfordringer som er tilpasset sine interesser, erfaringer, 
kunnskaper og ferdigheter. Personalet skal sørge for at det skjer fremgang, progresjon, hos barna 
gjennom bevisst å bruke ulike materialer, leker, bøker, arbeidsmåter, verktøy og annet utstyr og at 
disse gjøres tilgjengelig for barna.  
 
Progresjon handler om fremgang, fremskritt og utvikling. Det er en prosess som skal følge barnet. 
I barnehagen skal vi planlegge og legge til rette for progresjon i barnehagens innhold for alle barn- 
i alle aldersgrupper.  
Det skal og vil være forskjell på hva en 1-2 åring kan, gjør og opplever og hva en 5-6 åring kan, 
gjør og får oppleve.  
Progresjon kan eksemplifiseres slik: 

1-2-3 år    
- Leke med tall og telle 1-3. Introduseres for tallrekken 1-10. 
- Bygge tårn, leke med former og puttekasser. 
- Bli kjent med bøker, sanger og rim/regler – lytte, observere og bli lest for. 
- Lære å spise og drikke selv.  
- Lære å takke for maten. 
- Bli kjent med og utforske barnehagens uteområde og barnehagens nærområde på tur. 
- Delta i grovmotorisk lek og bevegelsessanger. 
- Bli kjent med ulike formingsmaterialer. 
- Lære å si hei/hadet. 
 

3-4-5 år 
- Utvide forståelsen for antall, mengde og sortering. 
- Begynnende peketelling 1-10. 
- Bruke språket aktivt – bli kjent med flere sanger, eventyr, fortellinger osv. 
- Selvstendighetstrening: Øve på å smøre maten selv, øve på av- og påkledning,  
   selvstendighet ved håndvask og do-gåing.                                                
- Bli bedre kjent med andre formingsteknikker, farger osv.  
- Få kunnskap og kjennskap til dyr, insekter, planter og trær. 
- Kjennskap til høytider og tradisjoner og delta i markeringer rundt jul og påske. 
 
5-6 år 
- Mengder og antall – kjenne igjen og kunne tallene 1-10. 
- Kjennskap til navn på former – firkant, trekant, sirkel, kvadrat, rektangel. 
- Spille spill og få kjennskap til terning. 
- Kjennskap til bokstaver og alfabetet og skrive navnet sitt. 
- Høre på bok uten bilder og lese fortsettelsesbok.  
- Øve på å motta og utføre beskjeder. 
- Kjennskap til egen kropp og sanser. 
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- Snakke om følelser, uttrykke tanker, undre seg og være nysgjerrig. 
- Delta i ski- og skøyteaktiviteter. Gå på lengre turer. 
- Øve på å stå foran et publikum i ulike sammenhenger. 
- Få erfaring med mer avanserte formingsmaterialer og teknikker. 
- Kjennskap til høytider og tradisjoner, og delta i markeringer rundt jul og påske.  
 
 
Barna må få ulike utfordringer tilpasset deres alder og modning. Det kan være store individuelle 
forskjeller hos barna på når de når de ulike milepælene og når de er klare for ny læring. Vi som 
jobber i barnehagen må støtte, motivere og inspirerer barna til utvikling, og skape en balanse 
mellom det å oppleve mestring og det å kunne strekke seg etter nye mål. 
 

10.  PEDAGOGISK DOKUMENTASJON OG VURDERING. 

I Rammeplanen for barnehager s. 39 står det at barnehagene jevnlig skal vurdere det pedagogiske 
arbeidet. Formålet med dette arbeidet er å sikre at alle barn får et godt tilbud i tråd med 
Rammeplanen og Barnehageloven. Og at det er høy kvalitet på arbeidet som blir gjort i 
barnehagen. 

Vurdering av det pedagogiske arbeidet og barnas utvikling og trivsel skal bygge på refleksjoner 
som hele personalgruppa involveres i.  

Vi bruker forskjellig typer dokumentasjon som utgangspunkt for refleksjon / vurdering: 

• observasjoner av utvikling, samspill og trivsel hos enkeltbarn eller grupper av barn 

• 2 - årskontroll 

• fotografering eller filming 

• «Alle Med» - skjemaer 

• praksisfortellinger  

• dagsreferater og månedsplaner 

• pedagogisk analyse 

Via foreldremøter, foreldresamtaler og brukerundersøkelser blir også foreldrene tatt med i 
vurderingsarbeidet. 

Vurderingsarbeidet er et utgangspunkt for forbedring / endring av barnehagens praksis. 
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11. AKTIVITETSKALENDER 2022-2023. 

Følg i tillegg med på avdelingenes egne planer. 

AUGUST Oppstart på nytt 
barnehageår. 
 
Planleggingsdager  
11. og 12. august 
 

Bli kjent og trygg på ny 
avdeling. 

Barna skal bli kjent på 
avdelingen slik at det skapes 
trygghet og tilhørighet. 

SEPT. Uke 38 
brannvernuke 

Samlinger med brannvern 
som tema. Brannøvelse. 

Skape bevissthet rundt 
brannvern og forebygge 
branntilløp i barnehagen. 
 

OKT. Uke 41 skolenes 
høstferieuke. 
 
Markere FN-
dagen 

De som skal ha noe fri sier 
fra til avdelingen. 
 
Fortelle om fadderbarnet 
vårt i Nepal: Anisa 
Samlinger om Nepal. 
 

 
 
 
Få noe kjennskap til at det 
finnes barn i andre kulturer. 

NOV. Planleggingsdag 
25.nov. 
 
 

  

DES. Adventstid og 
juleforberedelser 

 

Følge adventstradisjoner 
som sanger, baking og pynt. 
Bli kjent med 
julefortellinger. Lage 
julegaver. 
Julegudstjeneste. 
 

Gi barna glede og 
forventning. Gi kjennskap til 
og deltakelse i julens 
tradisjoner og juleevangeliet. 
 
Oppleve høytid i kirken. 

JAN. IKT 
 
 
 
 
 
Planleggingsdag  
27.jan. 23 
 

Ungene får være med og 
bruke de digitale verktøy vi 
har i barnehagen, som 
kamera, datamaskiner, 
digitalt mikroskop, diverse 
apper og robotdyr. 
 

Gi ungene er begynnende 
forståelse av bruken og 
nytten vi har av de digitale 
verktøy. 

FEBR. Markere samisk 
dag 6.febr. 

 
 
Karneval 

Markere samefolkets dag 
med diverse aktiviteter. 
 
 
 
Feiring i barnehagen med 
musikk, dans og katta ut av 
sekken. 
 
 
 

Få noe kjennskap til samisk 
kultur. 
 
 
 
Oppleve glede. 

https://liiahlin.wordpress.com/2017/10/25/fn-dagen-vad-ar-fn/
https://liiahlin.wordpress.com/2017/10/25/fn-dagen-vad-ar-fn/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://no.wikipedia.org/wiki/Det_samiske_flagget
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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MARS 
 
 

Uke 9 skolenes 
vinterferieuke. 

De som skal ha noe fri sier 
fra til avdelingen. 

 
 

APRIL Påskeforberedelser 

 
Vår. 

 

Diverse påske-og vårsanger 
og påskehistorier. 
Diverse formingsaktiviteter.  
 
 
 
 
 
Lete etter vårtegn. 
Studere småkryp. 
 

Få noe kjennskap til påskens 
innhold. 
 
 
 
 
 
 
 
Oppleve og bli kjent med 
våren. 

MAI 17.mai 

 
 
Planleggingsdag 
19.05.23  
 

Lese og fortelle om 17.mai. 
Pynte og rydde. 
 

Felles innsats for å få en 
trivelig dag. 
Begynnende forståelse for 
hvorfor vi feirer denne 
dagen. 

 Storeklubb-
avslutning 
 

 
 
 

Hyggelig samvær og 
høytidelighet for de som 
slutter i barnehagen. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bl%C3%A5veis-3.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bl%C3%A5veis-3.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Når barnet ditt svarer: «Jeg har lekt.» Da har barnet ditt: 

 

                  Vært del av fellesskapet             Ledet og blitt ledet  
                       

            BRUKT SANSENE          Lært om normer og regler         Opplevd latter og glede  
           

        Vært et barn       SAMARBEIDET          Gjort erfaringer med ulike leketyper          

 
          Opplevd empati                                                                                 Tatt ansvar 

              Blitt utfordret                                                                                                  BRUKT FANTASIEN 
                                                                                                                              
   Opplevd vennskap                                                                       Bygget selvtillit 

        Øvd konsentrasjonen                                                                                           OPPLEVD SAMHOLD                                                  

      Gitt av seg selv                                                                                      Blitt utfordret                                                                                 

    Øvd på turtaking                                                                 Vært nysgjerrig                                                                                 

           Øvd motorikken                                                                                 Øvd på å gi og ta                                  

      Øvd tålmodigheten                                                                                  Øvd på å kommunisere 

     Vist omsorg                                                                         Bygget selvfølelse                                                                                                                                                        
               Vært kreativ 

       Tatt initiativ                                                                                 Utfoldet seg  
                                      Opplevd livsglede og humor                                                                                                                        
                                                                  Lyttet til andre 

        Kjent på mestringsfølelsen                 Utviklet seg emosjonelt og intellektuelt   

          Bearbeidet erfaringer og opplevelser                Opplevd motgang og små tap                                         

                                  Lært om egen identitet og egne grenser                     

               Opplevd samspill mellom barn-barn og voksen-barn 

 
 
 
 
Kontakt:                                                                                                                                             
Tangen barnehage, Refling Hagensvei 51, 2337 Tangen  tlf 90 28 53 65 
Mailadresse: Mai.Britt.Monsen@edu.stange.kommune.no 
Nordstua: 90 28 83 47                     Sørstua: 90 26 41 59                Solstua: 90 28 78 76 
 



22 
 

 

 

 

 

 


