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Enerhaugen barnehage er en av Stange kommunes barnehager, og har vært i drift i 40 år 
nå til høsten.   

Enerhaugen er en tre-avdelingsbarnehage: 

• Muligheten, hvor det er plass til 14 barn pr dag 
• Opplevelsen, hvor det er plass til 19 barn pr dag 
• Drømmen, hvor det er plass til 19 barn pr dag 

Barnehagen åpningstider er fra 07,00 – 16,30. Vi har åpent alle dager, bortsett fra uke 28 
og 29 i sommerferien. 

Barna har med egen matpakke til frokost, som de spiser da de kommer. Barna får 
formiddagsmat (ca. kl. 11) i barnehagen, to av dagene har vi varm mat. 

Barna får også frukt/grønt + et lite måltid ved 14 tida. 

Vi har fokus på at måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna matglede og sunne 
matvarer. 

Aktiviteter og turer foregår mellom klokka 09.30 og 14.00, vi ønsker derfor beskjed om 
barna kommer etter kl. 09.30 eller hentes før kl. 14.00. 

Vi ønsker også at dere gir beskjed hvis barnet har fri, eller er syk. Dette legger Dere inn i 
Visma. Visma er en tjeneste der man kan kommunisere med barnehagen, + følge med på 
barnas hverdag via dagsrapporter med bilder, ukeplan og andre beskjeder. 

Enerhaugen barnehage Drømmen: 91 91 63 99 
Dragonvegen 15         Opplevelsen: 95 11 53 04 
2335 STANGE Muligheten: 90 71 64 10 
Tlf: 62 56 26 75 / 950 47 003 
e.post: anne.gundersen@edu.stange.kommune.no
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ÅRSPLANENS FUNKSJONER 
 

Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Den skal utarbeides med utgangspunkt i Lov 
om barnehager og dens forskrifter, samt Rammeplanen for barnehagens innhold og 
oppgaver. 
En årsplan er først og fremst et arbeidsdokument for de ansatte i barnehagen. Den er 
satt opp slik at vi som ansatte skal kunne innhente de opplysningene vi trenger i 
hverdagen på en enkel og kjapp måte.  
 
Den er også et oppslagsverk for foreldre, slik at foreldrene i barnehagen kan se hva vi 
arbeider etter. Her kan du som forelder også finne hvilke planer vi har for barnehageåret.  
 
Årsplanen tar kort opp ulike arbeidsdokument som barnehagen plikter å arbeide etter, 
for eksempel Rammeplanen, Lov om barnehage, Stortingsmeldinger og Stange kommune 
sine retningslinjer for å nevne noe. Vi jobber forskningsbasert og viser derfor til hvor vi 
har hentet teoretisk materiale fra gjennom hele årsplanen.   
 
Den tar også opp arbeidsmetoder og gjennomgående tematikk. 
Vi vil i løpet av året henvise til årsplanen og andre dokument i vår etter dokumentasjon 
for å synliggjøre at vi er en pedagogisk instans. 
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BARNEHAGENS LOVGRUNNLAG / RAMMEBETINGELSER 
 

LOV OM BARNEHAGE: 
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 

 

Taushetsplikt:  
 
§ 20.Taushetsplikt 

For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 
13 til 13f tilsvarende. 
  

Alle ansatte signerer en taushetserklæring ved ansettelse, uavhengig om det er fast 
ansettelse, tilkallingsvikar/vikariat eller praksisplass.  

 

Meldeplikt: 
 

§ 22.Opplysningsplikt til barneverntjenesten 

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til 
tiltak fra barneverntjenestens side. 

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til 
barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller 
det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-
10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. 
samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for 
gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike 
opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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RAMMEPLANEN:  

  
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/reg/2006/0001/ddd/pdfv/
282023-rammeplanen.pdf  

 

Rammeplan for barnehage er et styringsdokument, og et arbeidsverktøy for alle 
barnehager. 

 

Hvorfor vi har en Rammeplan:   
 

«Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. april 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 

64 om barnehager (barnehageloven) § 2 syvende ledd. Stortinget har i lov 17. juni 2005 

nr. 64 om barnehager (barnehageloven) fastsatt overordnede bestemmelser om 

barnehagens innhold og oppgaver, jf. §1, §1a, §2, §3, §4 og §5. 

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen) fastsetter 

utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver». 

 

 

 

 

  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/reg/2006/0001/ddd/pdfv/282023-rammeplanen.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/reg/2006/0001/ddd/pdfv/282023-rammeplanen.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/reg/2006/0001/ddd/pdfv/282023-rammeplanen.pdf
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ANDRE STYRENDE DOKUMENTER: 
 

 Stortingsmeldinger: https://www.regjeringen.no/no/dokument/meldst/id1754/  

 

 FN`s Barnekonvensjon: 
http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-
barnets-rettigheter-Barnekonvensjonen  

 

 Vedtekter for Stange kommunes barnehager 
 

 Handlingsplan for inkluderende barnehagemiljø 

https://www.stange.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager/inkluderende-
barnehagemiljo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokument/meldst/id1754/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/meldst/id1754/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/meldst/id1754/
http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-barnets-rettigheter-Barnekonvensjonen
http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-barnets-rettigheter-Barnekonvensjonen
http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-barnets-rettigheter-Barnekonvensjonen
http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-barnets-rettigheter-Barnekonvensjonen
https://www.stange.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager/inkluderende-barnehagemiljo/
https://www.stange.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager/inkluderende-barnehagemiljo/
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KOMMUNENS PLANER:  
 

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.  

 

Inkluderende barnehagemiljø 

Felles satsningsområde for barnehagene for året 2022/2023 vil være å avslutte 
kompetansepakken «Inkluderende barnehagemiljø». Dette arbeidet skal være med å 
styrke barnehagens kompetanse i å skape og opprettholde et godt barnehagemiljø, 
samt forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Vi har laget en 
handlingsplan for inkluderende barnehagemiljø og den finner dere her,  
https://www.stange.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager/inkluderende-
barnehagemiljo/ 

 

 

 

Kontakt- informasjon til Virksomhet for barnehager:  

Barnehagesjef            Sigrid Håkonsen            625 62000 

Barnehagefaglig rådgiver   Heidi Holt Larsen          625 62000 

https://www.stange.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager/inkluderende-barnehagemiljo/
https://www.stange.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager/inkluderende-barnehagemiljo/
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ENERHAUGEN BARNEHAGES: 
 

VISJON: 
 

Vår visjon er: Oppleve – Dele – Glede 

Oppleve:  
 
  Hverdagsgleder, muligheter, 

utfordringer, drømmer, fantasier og glede 
 

Dele:  
 
 Drømmer, hverdagens store og små utfordringer, sorger, opplevelser, erfaringer 

og øyeblikk 
 

Glede:  
 
 Glede andre, mestringsfølelse, at andre får til, en god hverdag og opplevelser, 

gjøre positive handlinger for andre og seg selv. 
 

Enerhaugen sin farge er oransje, og vi bruker fargen for å fremme mangfold, gi felles 
erfaringer og for å synliggjøre verdien av et fellesskap. Vi bruker fargen for å fremme 
likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kultur, språk, religion og 
livssyn. 
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VERDIGRUNNLAG: 
 

Vi er en barnehage og den er for alle 

Vi vil være en barnehage der flerspråklighet og mangfold er en ressurs, der barn og 

voksne bidrar i fellesskapet og sammen skaper aksept, tilhørighet, inkludering, 

engasjement og fellesskapsfølelse!  

 

 

 

 

 

Modellen viser hvordan de enkelte begrepene jobber sammen. 

Hva verdiene betyr for oss, og hvordan vi skal jobbe med dem:  

 

OMSORG 
 
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati 
og nestekjærlighet. I barnehagen skal alle oppleve å bli sett, forstått og respektert, og 
få den hjelp og støtte de har behov for.  
Dette gjør vi gjennom at vi:  
∙ Viser interesse og respekt for hvert enkelt barn. 
∙ Møter barna med åpenhet og varme.  
∙ Ivaretar barnas fysiske og psykiske behov.  
∙ Er lydhør for barnas ønsker og behov.  
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UTFORSKING 
  
Barnehagen har tro på læring gjennom utforsking.  
Det krever voksne som:  
∙ Skaper undring og stiller spørsmål, i stedet for å gi svar.  
∙ Stimulerer barna til å prøve ut sine teorier i samsvar med andre. 
∙ Gir barna varierte opplevelser som fremmer undring. 
 
  
ENGASJEMENT  
 
I barnehagen viser ansatte engasjement og har "barnets beste" i fokus ved at vi:  
∙ Er til-stede og delaktig med barna. 
∙ Viser interesse for det barnet har å viser fram/forteller. 
∙ Bruker barnas ideer og tanker som utgangspunkt i det pedagogiske arbeidet. 
 
 
LØSNINGSFOKUS  
 
Barnehagen er opptatt av det som fungerer bra og legger til rette for å få til mer av 
dette ved at vi:  
∙ Deler positive erfaringer.  
∙ Har fokus på det som barn og voksne gjør bra, istedenfor å påpeke feil. 
∙ Har fokus på ønsket framtid og kloke grep på veien dit. 
 
 
INKLUDERING 
 
Vi har ansvar for at alle barn opplever at de er likeverdige 
og betydningsfulle for fellesskapet, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og 
familiebakgrunn.  
∙ Vi gir utfordringer ut fra barnas egne forutsetninger  
∙ Vi lar barna oppleve mestring  
∙ Vi viser respekt for forskjellighet  
∙ Vi viser at alle barn er like mye verdt  
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VERDIGRUNNLAGET I MØTE MED FORSKRIFTEN OM MOBBING I BARNEHAGEN 
 

Det er alltid personalet som har ansvaret for relasjonene i barnehagen. De er ansvarlige 
for at alle barn opplever at de er viktige, at de blir sett og hørt og at de får være med i 
lek. Personale har et stort ansvar i barnehagens forebyggende arbeid mot krenkelser og 
utestenging. Det viktigste for å forebygge og oppdage er å ha voksne som våger å se og 
ta tak i det som foregår. 

En aktivitetsplikt skal sikre at barn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. 
Det betyr at barnehagen har en klar forpliktelse til å reagere i alle tilfeller der 
enkeltbarn eller flere barn i en barnehagegruppe ikke har et trygt og godt 
barnehagemiljø. 

Personalets plikt er: 

 Å følge med. 
 Å gripe inn. 
 Å varsle styrer/barnehageeier. 
 Å undersøke. 
 Å sette inn tiltak. 
 Å evaluere. 
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BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 

 

Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, tilpasset det enkelte barnet og 
barnegruppen. Arbeidet med omsorg, danning, sosial kompetanse, lek og læring bidrar 
samlet til barns allsidige utvikling (Rammeplanen). 
Vi har som utgangspunkt at barnets frie lek er nøkkelen som ivaretar innholds-kravene 
til Rammeplanens fagområder og barns læring. I Rammeplanen for barnehagens innhold 
og oppgaver, står det at leken skal ha en framtredende plass i barnets liv i barnehagen. 
Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. 

 

OMSORG. 
 
Omsorg er en forutsetning for trivsel og utvikling i barnehagen. Enerhaugen vil ivareta 
barnas behov for omsorg ved at vi møter alle barna med åpenhet, interesse, nærhet og 
tilgjengelighet.  
Når nye barn begynner i barnehagen, får barnet en kontaktperson, som kan være en 
trygg havn å gå til i tilknytningsperioden. 
Vi har fokus på å møte barna i garderoben (så sant det lar seg gjøre), når de kommer om 
morgenen, få snakket litt med foreldrene slik at barna får en god start på 
barnehagedagen. 
Mandag er en dag barn skal venne seg til barnehagen igjen etter helgen, vi har derfor 
ikke møtevirksomhet denne dagen, vi har fokus på at de voksne er til-stede på 
avdelingen hele dagen. 
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I forhold til vikarbruk, bruker vi de samme vikarene som barna er godt kjent med, og hvis 
det er nye vikarer bruker vi de på mellom-vakter, og passer på at disse ikke er alene 
med barna. De får heller ikke tildelt arbeidsoppgaver som innebærer nærhet (bleieskift, 
sove/hvile, trøst), før de er godt kjent blant barna. 
Vi lar barna som har behov for det, få sove/hvile i løpet av dagen, i tett samarbeid med 
hjemmet. 
Når barnet blir hentet, prøver vi å ta oss litt tid til å fortelle om barnets dag i 
barnehagen. 

 

 

DANNING. 
 
Danning er normer, verdier og holdninger vi har, og de handlingene vi gjør.  
Barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet til omverden, og legge til rette for modig, 
selvstendig og ansvarlig deltakelse i et demokratisk fellesskap (rammeplanen). 
Personalet i Enerhaugen vil ha fokus på å være til-stede, høre og stille barna gode åpne 
spørsmål. Vi vil vise respekt og anerkjennelse for den kommunikasjonen barna har og 
vise interesse for det de sier.  
 Det viktigste i danningsprosessen er å gi barna god selvfølelse, og vi i Enerhaugen vil 
skape flest mulig situasjoner hvor barnet kan trekke disse konklusjonene om seg selv: 
 
1-2 år  Jeg kjenner meg selv, jeg får 

bekreftet mine følelser. 
 

2-3 år  Jeg er viktig, andre tar meg på 
alvor. 
 

Regnbuegruppa (3-4 år)  Jeg er et godt menneske, jeg 
får bekreftet mine tanker. 
 

Sjokoladegruppa (4-5 år)  Jeg er viktig for fellesskapet, 
jeg får mulighet til å bidra. 
 

Stjernegruppa (5-6 år)  Jeg er kompetent, jeg får 
oppgaver jeg kan mestre. 
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SOSIAL KOMPETANSE. 
 
Sosial kompetanse handler om å lykkes i å omgås andre. I Enerhaugen barnehage jobber 
vi med ulike pedagogiske opplegg, og følgende kriterier for å få sosialt kompetente 
barn; 
 Empati og rolletaking  
 Barnet kan gjenkjenne og sette ord på egne og andres følelser.  
 Prososial atferd 
 Barnet tar hensyn til andre og mestrer samspill. Det viser glede ved å være til 

hjelp for andre. 
 Selvkontroll 
 Barnet kan ta andres perspektiv, forhandle og godta kompromisser. Det takler 

frustrasjon og kan kontrollere sine egne aggressive og egoistiske impulser.  
 Selvhevdelse 
 Barnet viser evne til å forstå en situasjon, og kan stå på egne krav da det er 

rimelig. Det kan tørre å stå imot gruppepress. 
 Lek, glede og humor 
 Barnet kan skille lek fra annen aktivitet, og viser evne til fleksibilitet og åpenhet. 

Barnet har humoristisk sans og viser glede ved lek og humor. 
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Vi har utviklet en progresjonsplan som viser hvilke mål vi ønsker at barnet skal nå, når 
det gjelder sosial kompetanse: 
 
 
 
1-2 år  3-4 år 5-6 år 

• Barnet viser følelser, 
som uttrykkes med 
kroppsspråk og 
geister. Barnet viser 
interesse for andre. 

• Barnet kan takle 
adskillelse.  

• Barna leker i 
nærheten av 
hverandre, oppsøker 
andre. 

• Barnet utforsker 
med kroppen.  

• Barnet kan ta imot 
enkle beskjeder.  

• Barnet viser hva det 
mener. 

• Barnet øver på å 
dele, øver på 
turtaking. 

• Barnet sier stopp. 
• Barnet mottar og 

forstår beskjeder. 
• Barnet deltar aktivt 

i aktiviteter. 
• Barnet skiller 

mellom fantasi og 
virkelighet. 

• Barnet viser empati, 
har egne meninger 
og synspunkt. 

• Barnet forstår 
lekesignal og 
lekekoder. 

• Barnet kan skaffe 
seg en venn, kan 
være en venn og 
kan holde på en 
venn. 

• Barnet hjelper de 
som er mindre.  

• Barnet kan utsette 
egne behov. 

• Barnet har en 
forståelse for 
turtaking – vente på 
tur. 

• Barnet forstår, og 
kan de «sosiale 
spillereglene».  

• Barnet har 
selvkontroll, viser 
følelser uten at det 
går utover andre. 

• Barna er gode 
rollemodeller, kan 
løse enkle 
konflikter. 
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LEK. 

 

I Enerhaugen har vi fokus på læring gjennom lek, den har en sentral plass i barnehagen, 
og anerkjennes. 
 
Frilek betyr at barna finner på lek selv, på egne premisser og må organisere roller og 
avklaringer. Det er alltid voksne til stede, og som har ulike «tilbud» – men barna skal 
velge selv hva de ønsker å gjøre. Dette er deres «frisone».  

Voksenstyrt lek er det et pedagogisk opplegg fra den voksnes side – det ligger en styrt 
mening eller hensikt bak leken, og en eller flere gitte ting barna kan få kunnskap om ved 
å delta.  

Lek og samspill med andre er grunnleggende og viktig for barn. Slik vil de lære og tørre 

å gjøre nye erfaringer og eksperimentere. Det er viktig med allsidige erfaringer som 

underbygger og inspirerer barnas nysgjerrighet. Uten trygghet og sosial tilhørighet vil 

læringen hemmes. 
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OPPSTART, TILVENNING OG OVERGANG  

Når barnet begynner i barnehagen, skal vi legge til rette for at barnet får en trygg og 
god start i barnehagen (Rammeplan for barnehagen, 2017). Dette skjer i samarbeid med 
foreldre og det skal tilrettelegges for å etablere gode relasjoner til ansatte og andre 
barn. 

 

TILVENNING 

Det er svært individuelt hvor lang tid et barn trenger til en tilvenningsperiode.  Vi 
anbefaler å bruke god tid til dette. Spesielt de minste barna blir slitne i en 
tilvenningsperiode, det er mange nye inntrykk og nye mennesker å forholde seg til. Vi 
anbefaler litt korte dager i en oppstartsperiode.  

Tett dialog med foreldrene er viktig, og vi tilbyr en oppstarts-samtale i tilvenningsfasen 
for å sikre god informasjonsutveksling mellom foreldre og de ansatte i barnehagen. (Vi 
inviterer også til en bli- kjent dag i forkant av oppstart, der vi kan informere litt om 
hvordan vi jobber og avklare litt forventninger til hverandre. Det er fint å få treffe de 
andre ansatte, andre foreldre og barn som skal begynne i barnehagen).  

Trygghetsirkelen, (Bowlby, 1980) 

I Enerhaugen Barnehage jobber vi tett opp mot Trygghetssirkelen, som er en visuell 
sirkel og modell/arbeidsmåte for å sikre trygg tilknytning i barnehagen.  

Forskning viser at Barn trenger en omsorgsperson som kan gi beskyttelse og trøst, og 
slik være en trygg havn, som gir oppmuntring.  

En trygg base barnet kan drive sin utforskning ut fra. (Mai Britt Drugli) 
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OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN 

«Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og 
personalet når de bytter barnegruppe» Rammeplan for barnehager 2017. 

Når barn skal bytte avdeling innad i barnehagen, setter vi av tid ca. fra april og ut 
barnehageåret hvert år. Vi bruker god tid til å bli kjent med nye avdelinger, barnegruppa 
og de ansatte. En viktig oppgave for de som tar imot nye barn på sin avdeling, er å sikre 
at de får gode relasjoner til både barn og de ansatte. De får hjelp til å komme i lek med 
andre barn, få tilhørighet og kjenne seg trygge i et nytt miljø.  

Enerhaugen barnehage har valgt å bruke en dag i uken til aldersinndelte grupper, slik at 
eksempelvis alle 3 åringer er sammen og skaper gode relasjoner, bli kjent, god 
fellesskapsfølelse og gode forutsetninger for et godt og trygt læringsmiljø. I et 
pedagogisk perspektiv gir vi barna mulighet til å få aktiviteter som er tilpasset riktig 
alder, tilpasset ulike nivå og kognitiv utvikling.  

 

OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE  
 
Vi anser hele barnehage-livet til barnet som en forberedelse på og mot skole, i tillegg til 
alt annet som kommer senere i livet. Det er i barnehagen vi legger grunnlaget for sosial 
kompetanse, språkforståelse og all videre læring. I tillegg har vi fokus på barndommen, 
og jobber i tråd med vår visjon inn mot dette med hovedvekt på å oppleve, dele og 
glede.  

Det siste året barnet er i barnehagen begynner vi å forberede overgangen fra barnehage 
til skole. I Enerhaugen Barnehage heter denne gruppa «Stjernegruppa». Å starte på det 
siste året i barnehagen er ofte en spennende opplevelse, og femåringene er ofte 
motivert for å lære og utforske.   

Denne gruppa har gruppedag 1-2 ganger pr. uke og intensiveres hver vår fra april og ut 
barnehageåret, i samarbeid med overgang innad på huset.  

Barna skal oppleve en myk overgang fra barnehage til skole, og forskning viser at den 
beste måten barn i denne alderen lærer på er gjennom lek; lekbasert læring knyttet til 
varme relasjoner. 



 

21 
 

Det er 4 områder man vet er av avgjørende betydning for at barn skal klare seg bra, 
faglig og sosialt, på skolen. Dette er: 

1. Sosial kompetanse 
2. Selvregulering 
3. Matematikk 
4. Språk 

Disse områdene vil vi ha fokus på gjennom barnets frie lek og gjennom veiledet lek fra 
personalet. 

I tillegg til det vi jobber med i barnehagen har vi god kontakt med skolen. Det er 
besøksdager, både formelle og uformelle, med skolen. Skolen tar også initiativ til et 
overgangsmøte, hvor barnehagen møter forberedt med egne overgangsskjemaer på 
årets skolestartere. Disse skjemaene er fylt ut av pedagogene i barnehagen. Foreldrene 
skal gjøres kjent med hva som står der, og har mulighet til å komme med innspill. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

22 
 

BARNS MEDVIRKNING 
 
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering 
av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets 
alder og modenhet (Barnehageloven §1 og §3: Barns rett til medvirkning). 
I Enerhaugen barnehage legges det til rette for barns rett til medvirkning ved at 
personalet lytter, ser og observerer barna, og følger opp barnas ulike uttrykk og behov.  
 
Barnas medvirkning i planlegging og vurdering av barnehagens innhold: 
De voksne skal gi barna den forståelse at planer kan endres, selv om de er skrevet, og at 
all planlegging er et foreløpig produkt som kan endres hvis det er grunner til det. Barna 
skal involveres mest mulig, og barnas innspill og vurderinger skal brukes systematisk.  
 
Organisering av barnegruppen: 
Barna skal ha innflytelse på hvem de vil være sammen med i mindre grupper, om de vil 
«besøke» de andre avdelingene, og om de vil være inne/ute. 
 
Det fysiske miljøet inne og ute, inkludert leker og annet materiale:  
Barnehagens fysiske miljø inne og ute gir signaler om hvordan rommene skal brukes, 
hvordan leker og annet utstyr er valgt ut og hvordan dette er gjort tilgjengelig for barna. 
Dette er viktige forutsetninger for hvilke muligheter barna har til medvirkning.  
• Hvilke forslag til lek og aktivitet signaliserer rommet?  
• Kan barna få tak i det de har lyst til å leke med selv, eller må de bestandig be en 
voksen om hjelp? 
Disse spørsmålene skal de voksne ha med seg hele tiden, og forandre lekemiljøet etter 
barnas ønske og interesser. 
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PROSJEKT 

Prosjektarbeid står sentralt hos oss, og en fin mulighet for barnas medbestemmelse. Det 
pedagogiske arbeidet er forankret i denne måten å tenke og arbeide på.  

Hva vil det si å arbeide i prosjekt? 

Når vi har et eller flere prosjekt, tar personalet utgangspunkt i hva barna viser interesse 
for, og setter opp pedagogiske planer ut ifra dette. Det vil si at vi ikke planlegger lang 
tid i forveien, men tar hele tiden med barna og deres medvirkning inn opplegget vi har. 
Er det interesse for edderkopper, så jobber vi med edderkopper – er det interesse for 
rognebær, så jobber vi med rognebær.  

Det er heller ikke slik at alle barn må delta i alle prosjekter, det kan like gjerne være en 
liten gruppe barn som en stor gruppe. Vi har flere prosjekter samtidig og de kan vare 
over flere måneder eller de kan vare en dag eller to. Vi har barn i ulike aldre og vi må 
tilrettelegge og finne hva de ulike har som interessefelt før vi kan sette opp 
pedagogiske planer.  

 «Det er vårt ansvar å løfte frem alle de ulike interessene hos barna og gi hvert barn en 
mulighet til å synliggjøre sin kompetanse …» (Åberg, Taguchi 2010) 

«Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges 
til grunn for deres læringsprosesser» Rammeplanen s. 22 

Å bruke denne pedagogiske metoden kan bidra til at barna får en større motivasjon, et 
bredere engasjement og oppleve en glede i læringsprosessen, som videre kan gjøre at 
de ønsker å lære mer. Samtidig krever denne metoden at personalet innehar en lyttende 
pedagogisk måte å være på i arbeidet med barna. Videre er dette viktig for å sikre at 
barna får dekket sine behov og hvilke områder ved seg selv de kan øve eller bli bedre 
på. 

Våre pedagogiske opplegg planlegges, gjennomføres og dokumenteres. Det er i etter-
dokumentasjonen vi viser til hva vi har gjort, hvordan opplegget ble utført, barnas 
opplevelser og erfaringer, henvisninger til Rammeplan og andre styringsdokument og om 
vi har nådd målene vi satte når vi innledet prosjektet. Etter-dokumentasjonen er først og 
fremst et dokument med beskrivelse av det som er nevnt over, men også bilder, 
tegninger, malerier eller andre konkreter som barna har produsert underveis i prosessen. 
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SATSNINGSOMRÅDER 

 

SPRÅK  

Vi vil at språk og språkarbeid skal være en vesentlig del av det pedagogiske arbeidet.  

Språk og sang er fokusområder dette barnehageåret. Språklige ferdigheter er av stor 
betydning for barnas trivsel og følelse av mestring i hverdagen. Barn med solid språklig 
kompetanse vil ha gode forutsetninger for samspill med andre i et inkluderende 
barnehagemiljø, deltakelse i lek, vennskap og læring (Udir.no). 

Vi ansatte skal tilrettelegge for gode samtaler og språklig samhandling mellom barna, 

og mellom barna og personalet. Barna skal møte den språklige verden på mange måter, 

for eksempel gjennom sanger, bøker, rim, regler og eventyr, som inspirerer til 

språkutviklende samtaler, og gjennom leken som er en viktig arena for språklæring og 

språkutvikling. Rundt matbordet og i garderoben brukes språket aktivt ved å 

kommunisere med hverandre og benevne ulike ønsker.  

· Språk ute i naturen: Lek er en viktig del av barns hverdag og barn leker overalt, også i 

naturen. Gjennom leken stimulerer og utvikler barn språket sitt. Naturen bidrar til at 

barn får utviklet begrepslæring naturlig. Vi klatrer opp og hopper over steiner, kryper 

under grener og gjemmer oss inni busker og kratt. På tur har vi god tid til å snakke om 

hva vi ser, beskrive det vi ser i naturen og undre oss sammen rundt opplevelsene våre. 

· Språk og drama: Gjennom rollelek skaper barn sitt eget drama og teater. Ved å jobbe 

med drama bidrar barnehagen til at barna får tatt i bruk fantasi, uttrykke seg og 

kommunisere om det som ligger i deres forestillings-verden. 
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Gjennom et aktivt forhold til språkarbeid vil vi legge vekt på dette;  

 Vi ønsker å tilby et miljø hvor barn opplever glede i og med språk. 

 Vi ønsker å gi mulighet for å utvikle begreper og ordforråd. 

 Å gi mulighet for å bruke språk som verktøy til å uttrykke følelser, meninger, 
ønsker, løse konflikter, skape positive relasjoner i lek. 

 Gjennom å dele barna inn i mindre grupper inne, på tur ut av barnehagen eller på 
barnehagens ute- område, vil vi forsøke å legge til rette for en god og positiv 
stimulering. 

 

 

GENERASJONSSANG 

Våren 2022 ble Enerhaugen barnehage med i Prosjektet Generasjonssang, 
som er et treårig prosjekt som samler barnehagebarn og eldre på 
eldreinstitusjon til felles sangstunder. Gjennom både observasjon og aktiv 
deltagelse får de ansatte opplæring i hvordan de selv kan legge opp en 
generasjons-sangstund.  

Det som særpreger prosjektet Generasjonssang er de fysiske, musikalske 
møtene mellom mennesker. Prosjektet vil gi gode opplevelser uavhengig av 
alder, og vil gi barnehagebarn et sangrepertoar som de kan ta med seg 
gjennom livet. 

I hvert av de tre årene skal institusjonene gjennomføre åtte sangstunder. Vi 
samarbeider med Stange Helse- og omsorgssenter, og samlingene våre vil 
foregå der.  

Barnehageåret 2022/23 skal samlingene være første fredagen i måneden, fra 
september til juni, og det er de to eldste årskullene i barnehagen som vil gå. 

Selv om det er de eldste barna som skal «holde» sangstunder for de eldre, 
skal alle barna delta i sangstunder i barnehagen, både på egen avdeling og 
gjennom felles sang-samlinger i barnehagen. 
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Sang henger nøye sammen med satsningsområdet vårt språk, og sammen kan 
disse bidra til en god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen. 

Gjennom sang øver barna seg på nye lyder og ord før de kan bruke dem korrekt i 
egenproduserte setninger. Sangen får dem til å ta i bruk ord og begreper som de ellers 
ikke har i sitt vokabular. Slik begynner de raskere å produsere eget språk. 

Musikalitet er en grunnleggende menneskelig egenskap, og det er naturlig for barn å 
uttrykke seg gjennom musikkens språk med lyd, rytme og bevegelse. Musisk samvær i 
barnehagen styrker relasjonene og skaper trygghet og glede. 

Sangene kan også brukes aktivt som verktøy for å få barnehagehverdagen til å gå 
smidigere ved for eksempel overgangssituasjoner, på stellebord, påkledning, ut på tur 
etc. Dette vil gjøre dagen enklere og gladere både for liten og stor. 

Forskning har vist at musikk fremmer god helse og læring. Sanger og regler styrker 
barnets utvikling på en rekke områder, som den språklige, motoriske, emosjonelle og 
sosiale utvikling. 
 

Språk og musikk er oppbygd av samme bestanddeler; rytme, puls, tempo, melodi, 
mønster, betoning, dynamikk og klang. Om vi trener oss på å lytte, skille ut og arbeide 
med disse parameterne påvirkes både den musikalske utviklingen – og den språklige. 
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FAGOMRÅDER I RAMMEPLAN 
 

Barn i førskolealder er i en livsfase hvor læring og utvikling skjer raskere enn på noe 
annet stadium i livet. Barn lærer best gjennom lek og samhandling med andre barn og 
voksne. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle 
områder, som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder. Barnehagen sitt 
innhold skal være variert, og rammeplanens 7 fagområder skal bidra til å fremme trivsel, 
allsidig utvikling og helse. Fag-områdene vil sjeldent opptre isolert, de vil ofte være 
representert samtidig i temaopplegg, i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i 
nærmiljøet. Barnas lek er det viktigste grunnlaget for arbeidet med fagområdene. 
Vi vil sørge for progresjon rundt fagområdene ved å la barna tilnærme seg de ulike 
fagområdene etter modenhet, alder og interesse. Dette skjer gjennom lek og planlagte 
og spontane aktiviteter i hverdagen, kontinuerlig gjennom hele året. 
Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen: 
 
 Kommunikasjon, språk og tekst  
 Kropp, bevegelse, mat og helse 
 Kunst, kultur og kreativitet 
 Natur, miljø og teknologi 
 Etikk, religion og filosofi 
 Nærmiljø og samfunn 
 Antall, rom og form  

 

 

 

 

 

 

  



 

29 
 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST  
 

1 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om:  

2 åringer,  

skal få mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

3 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om:  

4 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

5 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om:  

Å oppleve 
ulike språk/ 
språkformer – 
gjennom rim 
og regler, 
sanger, bilder 
og bøker. 

Å uttrykke sine 
følelser i 
samspill/relasjoner 
med andre barn og 
voksne. 

Å uttrykke seg 
verbalt i lek, i 
tillegg til 
mimikk og 
kroppsspråk. 

Å uttrykke 
følelser, 
tanker, 
meninger og 
erfaringer på 
ulike måter. 

Å løse 
konflikter seg 
imellom, og / 
eller sammen 
med en 
voksen. 

Å uttrykke 
ulike følelser, 
tanker og 
meninger -
gjennom 
kroppsspråk 
og verbalt 
språk. 

Å bruke både 
verbalt og kropps- 
språk i leke- og  
samspills-
situasjoner  

Å benytte seg 
av bøker, bli 
lest for, se 
bilder og lytte 
til historier 

Å bruke 
språk til å 
skape 
relasjoner, 
delta i lek og 
som redskap 
til å løse 
konflikter 

Å ha 
kjennskap til 
skriftspråk, 
ved å 
gjenkjenne 
egenbokstav 
og eget navn  
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 
 

1 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

2 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

3 åringer,  

skal få mulighet 
til å tilegne seg 
kunnskap om: 

4 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

5 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

Å oppleve 
måltidsglede, 
allsidige 
bevegelses-
erfaringer, inne 
og ute – hele 
året. 

Å bruke 
sang/sang 
leker til å 
fremme gode 
opplevelser. 

Å uttrykke 
grenser i forhold 
til egen kropp, 
og respektere 
andres grenser. 

Å ha kjennskap 
til egen kropp & 
følelser. 

 Å benytte 
allsidige 
bevegelses-
aktiviteter 
både inne & 
ute.  

Å styrke 
selvbildet og 
selvfølelsen. 

Å ha 
motoriske 
ferdigheter til 
å mestre ulike 
typer lek og 
aktiviteter. 

Å gjøre seg 
kjent med 
menneske-
kroppen, samt 
gode vaner for 
hygiene.  

Å kjenne på en 
positiv 
oppfatning av 
seg selv, en 
fellesskaps-
følelse rundt et 
måltid.  

Å øve på 
selvstendighet 
ved måltid, og 
valg at ulike 
matvarer. 

Å få kunnskap 
om ulike 
matvarer. 

Å få innsikt i 
matens 
opprinnelse, 
produksjon av 
matvarer og 
veien fra mat 
til måltid. 
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 
 

1 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

2 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

3 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

4 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

5 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

Å ta del i ulike 
formings- 
aktiviteter.  

Å skape 
erfaringer med 
ulike formings- 
aktiviteter, eks 
maling, 
trolldeig, tegne 
osv. 

Å delta i 
skapende 
prosjekter. 

Å ta i bruk, 
fantasi, 
kreativitet og 
skaperglede. 

Å kunne velge 
materialer, 
teknikker og 
redskaper til 
bruk i sine 
kreative 
uttrykk. 

Å uttrykke 
kreativitet og 
skaperglede. 

Å oppleve 
glede og 
stolthet over 
egen kulturell 
tilhørighet.  

Å uttrykke seg 
ved 
dramatisering, 
og fantasi – 
også gjennom 
leken.  

Å kjenne på 
glede og 
stolthet over 
egen kulturell 
tilhørighet. 

Å bli kjent med 
tradisjoner og 
kunst- og 
kulturuttrykk 
fra fortid og 
samtid. 
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 
 

1 åringer, 

 skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

2 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

3 åringer, 

 skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

4 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

5 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

Å oppleve 
glede ved å 
være ute. 

Å oppleve 
naturens 
vekslinger. 

Å få gode 
opplevelser i 
naturen året 
rundt. 

Å oppleve 
glede i å bruke 
naturen/ 
uterommet til 
kroppslige 
utfordringer. 

Å skape gode 
opplevelser i 
nærområdet 
uansett vær. 

Å oppleve, 
utforske, og 
eksperimentere 
med 
naturfenomener 
& fysiske lover. 

Å få kjennskap 
til dyr & 
dyreliv. 

Å få en 
begynnende 
forståelse for 
hvordan vi tar 
vare på 
naturen. 

Å ta i bruk 
ulike materialer 
i konstruksjon, 
og bruk av 
teknologi. 

Å bli kjent med 
dyrene i 
skogen, planter 
og insekter. 

Å få kjennskap 
til bærekraftig 
utvikling av 
naturen og 
hvordan den 
kan ivaretas, 
samt ta i bruk 
ulik teknologi. 
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ANTALL, ROM OG FORM 
 

1 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

2 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

3 åringer,  

skal få mulighet 
til å tilegne seg 
kunnskap om: 

4 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

5 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

Å bli 
introdusert for 
ulike begrep 
og deres 
innhold for 
eksempel stor-
liten. 

Å se ulike 
former, 
størrelse og 
antall. 

Å utforske 
størrelser, ulike 
former, mønster 
og antall. 

Å gjenkjenne 
ulike størrelser 
i sine 
omgivelser.  

Å inneha en 
grunnleggende 
ferdighet om 
matematiske 
begreper. 

Å bruke kropp 
og sanser til å 
få erfaring med 
å sammenligne, 
sortere og 
telle. 

Å telle og vise 
med fingre, for 
eksempel egen 
alder. 

Å 
eksperimentere, 
undersøke, 
undre seg og 
finne løsninger i 
for eksempel 
konstruksjonslek 
som duplo. 

Å bruke 
kroppen og 
sansene for å 
tilegne seg 
romforståelse, 
og kjenne til 
tallene opp til 
ti. 

Å leke og 
eksperimentere 
med tall, 
mengde og 
former. 
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 
 

1 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

2 åringer,  

skal få mulighet til 
å tilegne seg 
kunnskap om: 

3 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

4 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

5 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

Å oppleve 
ulike 
merkedager, 
høytider og 
tradisjoner. 

Å utvikle interesse 
og respekt for 
andre. 

Å respektere, 
og tolerere 
hverandre, og 
å forstå 
ulikheter. 

Å se ulike 
levesett, og 
forståelsen av 
ulikhet, og å 
utvikle 
interesse og 
respekt for 
hverandre. 

Å respektere, 
og forstå ulike 
levesett og 
kultur, samt å 
kunne ytre 
egne meninger 
og tanker. 

Å ta vare på 
hverandre og 
vise omsorg. 

Å utvikle empati i 
samspill/relasjoner 
med andre barn. 

Å utforske og 
undre seg 
over 
filosofiske 
spørsmål. 

Å ta hensyn 
til andre, 
skape dialog 
rundt verdier 
og holdninger. 

Å undre seg 
over 
samfunnets 
grunnleggende 
normer og 
verdier. 
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN 
 

1 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

2 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap 
om: 

3 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap 
om: 

4 åringer,  

skal få 
mulighet til å 
tilegne seg 
kunnskap om: 

5 åringer, 

 skal få mulighet til å 
tilegne seg kunnskap 
om: 

Å oppleve 
glede i å være 
en del av et 
større 
fellesskap. 

Å bli kjent 
med seg 
selv. 

Å ferdes 
trygt og 
kunne 
orientere 
seg. 

Å utforske 
ulike 
landskap. 

Å få en begynnende 
kjennskap til 
barnekonvensjonen og 
menneskerettighetene. 

Å oppdage 
barnehagens 
utemiljø. 

Å utforske 
ulike steder i 
nærmiljøet. 

Å bli kjent 
med ulike 
kulturer og 
tradisjoner. 

Å bli kjent 
med ulike 
institusjoner 
og steder i 
sitt nærmiljø, 
eks. skolen 

Å gjenkjenne enkle 
trafikkskilt og 
fotgjengerfelt. 

Å kunne orientere seg, 
og ferdes trygt i 
trafikken. 
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SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE 
 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling 
(barnehageloven §1). 
Foreldresamarbeidet vil i Enerhaugen barnehage, skje både på individnivå og på 
gruppenivå: 
 
  Bli kjent samtaler (dag 2 eller 3 ved oppstart av nye barn). 
  Daglig foreldrekontakt, ved levering og henting. 
  «Foreldremeeting», 10 minutters samtale etter avtale. 
  Pedagogisk dokumentasjon i Visma; «dagbok», med tekst og bilder. 
  Observasjoner, bruk av ALLE MED og TRAS (ved behov). 
  Deling av opplevelser og bilder i garderoben. 
  Bruke Visma til informasjon og ukes-planer. 
  Foreldresamtaler, høst og vår. 
  Foreldremøter (08.09.22 og 19.04.23). 
  Samarbeidsutvalgsmøter. 
 Foreldrerådsmøte 
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DOKUMENTASJON 
 
Dokumentasjon av personalets arbeid, synliggjør hvordan personalet arbeider med å 
oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Det er en forutsetning for å 
opprettholde en utvikling og en kvalitets-økning i det arbeidet man gjør. Enerhaugen 
ønsker at barnehagens dokumentasjon skal synliggjøre barns læring, noe som skal gi 
grunnlag for en refleksjon over vårt verdigrunnlag, og over barnehagen som arena for 
lek, læring og utvikling. 
 
Enerhaugen har valgt disse dokumentasjons-metodene: 
 Bruk av «alle med» skjemaer på alle barn. 
  Bli kjent samtale skjema. 
  Foreldresamtaleskjema. 
  Observasjonsskjema. 
  Kontaktbarometer. 
  Små loggbøker rundt enkeltbarns trivsel og utvikling, når det er nødvendig. 

(All dokumentasjon rundt enkeltbarn/barnegruppa behandles i samsvar med 
personopplysningsloven).  Dersom barnehagen skal utlevere personopplysninger 
til andre instanser, og det ikke forekommer lovhjemmel, må foresatte samtykke 
skriftlig til dette). 

  Et lite skriv/bilder, om dagen i dag, på oppslag i garderobene. 
  Månedsplaner og evalueringer via Visma. 
  ½ års-evalueringer. 
  Spørreundersøkelse til barn, foresatte og ansatte (UDIR). 
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VURDERING 
 
Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. 
Vurderingsarbeidet vil bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i, 
noe som gir et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring. 
Barnets erfaringer og synspunkter tar vi med oss inn i vurderingsgrunnlaget. 
 
Vurderingsarbeidet vil bli gjennomført på: 
 
  Planleggingsdager (se års-kalender). 
  Morgenmøter, 5 min. hver morgen, kl. 09.00. 
  Personalmøter, en gang hver måned fra 17,00 –19,00.  
  Pedagogisk leder møter, annenhver uke (alle pedagogisk lederne i Enerhaugen + 

styrer). 
  Avdelingsmøter. 
  Barnas synspunkter og erfaringer (barns medvirkning). 
  Barnehageledermøter (barnehagemyndighet og styrerne i barnehagene, både 

kommunale og private), 1 gang i måneden. 
  Samarbeidsutvalgs-møter. 

 
Vi vil benytte oss av disse vurderingsmetodene: 
  Samtale. 
  Bruk av pedagogiske verktøy som: 

• Sol-modellen 
• Pedagogisk analyse 
• DELTA modellen 

  Ulike moduler i kultur for læring 
  Kontaktbarometer. 
  Veiledning. 
  Praksisfortellinger. 
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ÅRSKALENDER 

 
 Planleggingsdag     11. august -22 
 2. planleggingsdag     12. august -22 
  Foreldremøte      08. september-22 
  Brannvernuke      Uke 38 
  Høst-fest      28. september -22 
 Internasjonal uke     Uke 40 
  3. planleggingsdag     25. november -22 
 Julegrantenning     01. desember -22 
  Lucia       13. desember -22 
 Nissefest      20. desember -22   
 4. planleggingsdag     02. januar -23 
 Nyttårsball      19. januar -23 
  Samefolkets dag     06. februar -23 
 Vinter-aktivitetsdag     15. februar -23 
  Karneval      21. februar-23 
  Søknadsfrist barnehage     01. mars -23 
  Barnehagedagen     Mars -23 
  Påskemat      29. mars -23 
 Påskeferie      Uke 14 
 Foreldremøte      19. april -23 
 Frist for innlevering av ferielapp   25. april -23 
  Vår-dugnad      10. mai -23  
  Vårfest      16. mai -23 
  5. Planleggingsdag     19. mai-23    
  Overnatting for førskolegruppa   08. juni -23 
  Sommerfest      14. juni -23 
 Sommerstengt barnehage    Uke 28 + 29 

 
Godkjent SU: 14.06.22 
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