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Innledning 
 
 

Romedal barnehage skal være en fantastisk barnehage for barna, 
foreldrene og personalet – her skal det være høy kvalitet på omsorg, lek og læring.  

Utdanningsdirektoratet har fastsatt en nasjonal rammeplan for barnehager, som en forskrift til 
barnehageloven.  
Rammeplanen angir; 

 forpliktende mål som personalet skal arbeide i retning av 
 krav til det sosiale samspillet i hverdagen 
 syv fagområder barna skal ha erfaringer med i løpet av barnehageåret 

Dette gir en ramme for barnehagens innhold og oppgaver; årsplanen. Det vil si at årsplanen 
først og fremst er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet, for å styre virksomheten i en 
bevisst retning. 

Målet i barnehagen er at alle skal oppleve hverdagen fylt med mestring og glede. Livsmestring 
og helse har ett eget avsnitt i Rammeplanen, og dette er noe vi har valgt å ha fokus på i alle 
situasjoner med barna.  

I årsplanen har vi progresjonsplan for fagområdene, som vi har som grunnlag når vi planlegger 
og evaluerer arbeidet med barna. 

Da vil jeg ønske dere velkomne til ett nytt barnehage år 

Romedal barnehage 

for personalet 

Anita Haagensen Ivsett,  

Styrer 

 

 

  

JEG ER MEG, OG JEG 
ER BRA NOK 

 

KONTAKTINFORMASJON 

Adresse: Momyrvegen 51, 2334 Romedal 

Tlf:  Kontoret:  62 56 26 77 

  Marihøna:  95 84 89 75 

  Blåne:  95 82 34 85 

  Bikuben:  95 82 37 95 

Mail: 
anita.haagensen.ivsett@edu.stange.kommune.no 
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Barnehagens lovgrunnlag / rammebetingelser 
Lov om barnehager 
I formålsparagrafen står det «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, 
tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og 
som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den 
skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap 
og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering.» Barnehageloven, 2005. 

Du kan lese hele loven her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 

 
Taushetsplikt 
Alle ansatte er underlagt TAUSHETSPLIKT, Jfr forvaltningsloven § 13 og Barnehageloven §20 
Lov om barnehager. Taushetsplikten verner barna og deres foreldre/ foresatte. Den skal hindre 
at andre får kjennskap til det barnehagens personale i forbindelse med sitt arbeid får vite om 
noens personlige forhold. 
Det gjelder også moralsk for foreldre/foresatte. Man bør tenke seg om både to og tre ganger før 
man forteller videre noe man hører/ser i barnehagen. 
 
Opplysningsplikt 
Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosial tjenesten, den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og barneverntjenesten Jfr. Barnehagelovens §21 og §22 
 

Rammeplanen 
Rammeplanen er en forskrift til Lov om barnehager og bygger på formålsparagrafen. I april 
2017 ble det vedtatt en ny rammeplan for barnehager og den har blitt tydeligere og mer presis. 
Du kan lese hele forskriften her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ 
Synet på barn og barndom, et helhetlig læringsbegrep og barnehagen som arena for omsorg, 
lek, læring og danning er sentrale prinsipper. Barnehagens verdigrunnlag skal gjenspeiles i det 
pedagogiske arbeidet og barnets beste skal være et overordnet prinsipp. Planen fremhever 
betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra 
barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Sosial og språklig kompetanse samt sju 
fagområder er fremhevet med egne mål. 
Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en 
forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. 
Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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Barnehagemiljø 
1. januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal 
sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag.  

Alle som jobber i barnehagen må følge med på at barna har det bra. Hvis en voksen vet om, 
eller tror at et barn blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller 
han de alltid: 

• Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang. 
• Si ifra til styrer i barnehagen. 
• Undersøke hva som har skjedd. 
• Sette inn tiltak, og lage en plan for å sørge for at barnet får et trygt og godt 

barnehagemiljø. 
 

 

Stange kommunes planer for barnehagene 2022 – 2023 
 

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/ 

Språkplan 
Stange kommunes språkplan for barnehager skal sørge for at alle barn får de grunnleggende 
ferdighetene som trenges for en god språkutvikling og for et godt språk gjennom hele livet.  

Du kan lese planen her; https://www.stange.kommune.no/category403.html  

Digital plan 
Digitaliseringsstrategien for oppvekst (2018/2021) skal til politisk behandling våren 2019. 
Strategien bygger på både nasjonale og lokale forankringsdokumenter som peker på de målene 
som vi mener er aktuelle å legge vekt på i strategiperioden.  

Du kan lese planen her; https://www.stange.kommune.no/category403.html  

https://www.stange.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager/inkluderende-barnehagemiljo/
https://www.stange.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager/inkluderende-barnehagemiljo/
https://www.stange.kommune.no/category403.html
https://www.stange.kommune.no/category403.html


 

Årsplan Romedal barnehage 2022-2023  6 

 
 

ET TRYGT STED Å 
VÆRE 
ET GODT STED Å 
LÆRE 
ET STED FOR LEK 
OG UTVIKLING 
 

JEG ER MEG, OG JEG 
ER BRA NOK 

Romedal barnehage 2022 – 2023 
 

Vårt verdigrunnlag  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
Dette er utgangspunktet for all jobben vi  
gjør med barna. Vi skal se hvert enkelt barn,  
og gi de det de trenger for å oppleve «jeg er meg,  
og jeg er bra nok». Vi bruker «sola vår» for å få alle barna til å føle seg som en «sky» 

 
 
Vårt pedagogiske innhold 
I vårt daglige arbeid med barna skal vi ha relasjoner og livsmestring som to overskrifter hele 
tiden.  

Relasjoner 
I møter med barn skal lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill være tilstede – 
dette er grunnlaget for omsorgsfull relasjon.  
 
I vår barnehage betyr dette at personalet har ansvaret for kvaliteten på relasjonen mellom barn 
og voksne, barn og barn, og mellom voksne og voksne. 
 
 
Barn trenger ikke perfekte voksne, men de trenger voksne som tør å vise hvem de er. Voksne 
som er gode på å være seg selv, som er autentiske, som er forutsigbare. Voksne som tør å 
være åpne og ærlige om sine tanker og følelser, og som tar ansvaret for seg selv og som tillater 
barnet å være der det er. 
 
Våre mål; 

TRINN 1: TRINN 2: TRINN 3: 
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Kunne krype opp i et fang 
Oppleve å bli sett og hørt 
 
La seg trøste 
 
Oppleve glede og humor i 
barnehagen 

Kunne si «hei» med ett 
smil 
 
Oppleve at noen vil være 
sammen med seg 
 
Ta kontakt med andre 
barn, og bli tatt kontakt 
med 

Kunne gi ros 
 
Oppleve at voksne har tid 
 
Akseptere at ikke egne 
ønsker alltid blir oppfylt 
 
Vise omsorg for og hjelpe 
andre barn 

 

Livsmestring 
 

Rammeplan for barnehagen bringer begrepet livsmestring inn i 
hverdagen. Det betyr at i barnehagen skal barnas fysiske og 
psykiske helse fremmes. Barnehagen skal være et trygt og 
utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved 
samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre 
motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og 
andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og 
avslapping i løpet av barnehagedagen. 
Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og 
fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. 
Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et  
grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Våre mål: 
 

 

  
TRINN 1: TRINN 2: TRINN 3: 
Kunne delta aktivt i 
måltidet ut fra sine 
forutsetninger 
 
Kunne parallell lek 

Ta ulike roller i rolleleken 
 
Be voksne om hjelp når de 
trenger det 

Være selvstendig i 
påkledning og måltid 
 
Inkludere flere i leken 
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Fagområdene 
 

Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en 
gjennomgående del av barnehagens innhold.  

Kommunikasjon, språk og tekst 
Barna i Romedal skal få: 

o uttrykke sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter 
o bruke språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter 
o videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd 
o leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, lyder og ord 
o møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn, og uttrykksformer 
o oppleve spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sagn og uttrykksformer 
o utforske og gjøre seg erfaringer med ulike skriftspråkuttrykk, som lekeskrift, tegning og 

bokstaver 

 

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 

Ha tilgang på pekebøker, og 
voksne som leser for barna 
daglig  
 
Få erfaringer med enkle 
sanger, med og uten 
bevegelser  
 
Oppleve rim og regler  
 
Få høre historier/eventyr 
fortalt med støtte i konkreter  
 
Få være sammen med 
voksne som benevner alt vi 
gjør  
 
Oppleve voksne som benytter 
enhver anledning til å snakke 
med barna  
 
Få spille enkle spill  
 
Møte bokstaven sin og 
bokstaver generelt  
 
Det henger bilder på 
veggen i barnas høyde 

Ha tilgang på billedbøker med 
tekster, og voksne som leser for 
barna daglig  
 
Få erfaringer med sanger med 
og uten bevegelser  
 
Få erfaringer med rim og regler  
 
Spille spill  
 
Møte voksne som snakker og 
filosoferer sammen med barna 
om ord og uttrykk  
 
Møte navnet sitt skrevet med 
store bokstaver  
 
Få erfaring med å lytte til enkle 
historier 

Ha tilgang på bøker med mer 
tekst og mindre bilder, og 
voksne som leser for barna 
daglig  
 
Få erfaring med å synge lengre 
sanger  
 
Møter voksne som snakker og 
reflekterer sammen med barna 
om abstrakte begreper  
  
Delta i aktiviteter hvor man 
skriver navnet sitt  
 
Få erfaring med å lytte til en 
historie  
 
Få erfaring med å fortelle en 
enkel historie 
 
Få erfaring med å 
utrykke/kommunisere egne 
tanker, behov, følelser 
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Kropp, bevegelse, mat og helse 
Barna i Romedal skal få: 

o oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidige 
bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt  

o bli kjent med egne behov, få kjennskap til menneskekroppen 
og utvikle gode vaner for hygiene og et variert kosthold 

o videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, 
koordinasjon og fysiske egenskaper 

o oppleve å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige 
utfordringer  

o bli trygge på egen kropp, få en positiv oppfatning av seg selv 
og bli kjent med egne følelser 

o sette grenser for egen kropp og respektere andres grenser  
o få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid 

 

 

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 

Opplever trygghet 
 
Få muligheten til å kle på og av 
seg selv 
 
Oppleve, lek, dans og 
bevegelsesglede ute og inne 
 
Det fysiske miljøet gir god plass 
for tumlelek 
 
Få delta i aktiviteter som gir et 
godt grunnlag for utvikling av 
motoriske ferdigheter både ute og 
inne 
 
Møte ulike sanseinntrykk, 
gjennom å se, lukte, høre, 
kjenne, smake 
 
Vaske hender  
 
Få muligheter til selv å kunne 
smøre og velge mat 
 
Variert og sundt kosthold 
 

Få delta på turer i nærmiljøet 
 
Begynne å se sammenhengen 
mellom klær og vær 
 
Få erfaringer med å gå på ski 
 
Oppleve glede i fellesmåltider 
 
Delta i borddekking og å 
rydde bort og vaske opp 
 
Erfaring med å ta imot, kaste 
og sparke ball 
 
Delta i samlinger rundt tema 
meg selv og kroppen min 
 

Delta på lengre turer 
 
Få erfaringer med å gå på 
skøyter 
 
Delta i regelleker 
 
Oppleve allsidig lekemiljø 
som utfordrer på å bruke 
kroppen min 
 
Få utfordringer på å prøve 
nye ferdigheter 
 
Erfare at mennesker er ulike 
og respektere dette 
 
Bevisstgjøring rundt 
førstehjelp 
 
Få erfaring med hvilken mat 
som er bra for kroppen min 
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Kunst, kultur og kreativitet 
Barna i Romedal skal få:  

o tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske 
uttrykksformer 

o ta i bruk fantasi, kreativ tekning og skaperglede 
o bearbeide inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og 

estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne 
o møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle 

uttrykksformer og utforske og delta i kunst og 
kulturopplevelser sammen med andre 

o bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å 
uttrykke seg estetisk 

o oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet  

 

 

 

NN 1 TRINN 2 TRINN 3 

Oppleve ulike 
sanseopplevelser 

Få erfaring med ulike 
formings- og naturmaterialer 

Delta i musikklek 

Delta i bevegelses- og 
musikkleker 

Få erfaring med sang, både i 
samlinger og i 
hverdagssituasjoner 

Møte barnesanger, rim og 
regler 

Utforske sanseinntrykk 

Få erfaring med ulike 
estetiske uttrykksmåter 

Bruke rim og regler 

Få muligheter til å utfolde seg 
gjennom musikk, dans og 
drama 

Få erfaring med form farge 
og mønster 

Få næring til leken gjennom 
eventyr, billedbøker og 
historier 

Få mulighet til å skape egne 
uttrykk gjennom tilgang til 
variert formingsmateriell som 
innbyr til fantasi og 
utforskning 

Få mulighet til å skape sine 
egne musikalske og estetiske 
uttrykk 

Få muligheter til å leke ut 
eventyr og spille teater selv 

Oppleve ulike felles 
kulturopplevelser 

Erfare ulike materialer og 
ulike måter og bruke de på 
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Natur, miljø og teknologi 
Barna i Romedal skal få:  

o oppleve og utforske naturen og naturens mangfold 
o få gode opplevelser med friluftsliv året rundt 
o oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener og fysiske 

lover 
o få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av naturen og 

utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare 
på naturen 

o kunnskap om dyr og dyreliv  
o lage konstruksjoner av ulike materialer og utforske muligheter som ligger i redskaper og 

teknologi 
o få kjennskap til menneskets livssyklus 

 

 

 

 

 

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 

Være med på turer i 
nærmiljøet, bevege seg i 
ulendt terreng 

Oppleve natur, sol, regn, 
kulde, varme etc. Se, lytte, 
kjenne, lukte, smake. 

Bli kjent med elementer; 
sand, vann, is, snø, leire og 
jord 

Oppdage insekter og dyr 

Ta med søppel hjem fra tur, 
rydde etter seg i naturen 

Samle naturgjenstander til 
formingsmateriell 

Få kjennskap til husdyr 

Følge med på fuglekasser i og 
utenfor barnehagen 

Få opplevelser i naturen 

Så og plante, følge med og ta 
vare på 

Erfare og vise respekt for 
naturen, feks en maurtue 

Få kjennskap til de ulike 
dyrenes rolle i naturen 

Kildesortering - hva kan det 
bli? 

Kjennskap til årstider 

Kjennskap til liv og død 

Kjennskap til dyr i norsk 
natur 

Erfaring med å bruke 
snekkerbua og verktøy 

lengre turer i naturen og 
nærmiljø 

Deltakende i å så og høste 
matvarer 

Få muligheter til å utforske 
naturen på ulike måter 

Kunne ta i bruk verktøy som 
mikroskop og lupe for å 
forske på natur, også 
teknologiske verktøy 

Kjennskap til dyrelyder 

Få kjennskap til 
næringskjeden 

Undre seg sammen med 
voksne over naturfenomener 
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Antall, rom og form 
Barna i Romedal skal få: 

o oppdage og undre seg over matematiske sammenhenger 
o Utvikle forståelse for grunnleggende matematiske begreper 
o Leke og eksperimentere med tall, mengde og telling og få erfaring med ulike måter å 

uttrykke dette på 
o Erfare størrelser i sine omgivelser og sammenligne disse 
o Bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse 
o Undersøke og gjenkjenne egenskaper ved former og sortere dem på ulike måter 
o Undersøke og få erfaring med løsning av matematiske problemer og oppleve 

mattematikkglede 

 

 

 

 

 

 

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 

Møte ord og begreper om 
rom og retning, feks klatre 
under og over noe 

Møte plasseringsord i 
dagligtalen, lek og aktiviteter 

Erfare lek med ulike former 
og størrelser 

Erfare klassifisering - 
sortering 

Byggeleker 

Møte og bruke enkle 
plasseringsord 

Spille brettspill og bruke 
terning 

Være med på sortering 

Delta på hverdagsaktiviteter 
som borddekking, matlaging 

 

 

Få opplevelser og erfaringer 
gjennom lek med 
matematiske begreper 

Få erfaring med bruk av 
måling av lengde og vekt 

Lek med 
konstruksjonsmateriell 

Bruk av naturen som arena 
for matematiske begreper 

Oppleve eksperimentering 
som oppmuntrer til logisk 
tenkning og undring 
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Etikk, religion og filosofi 
Barna i Romedal skal få: 

o kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og bli kjent 
med religioner og livssyn som er representert i barnehage 

o utforske og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål 
o kjennskap til, forstå og reflektere over grunnleggende normer og verdier 
o en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på 
o utvikle interesse og respekt for hverandre og forstå verdien av likheter og ulikheter i et 

fellesskap 
 

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 

Møte voksne som følger 
barnets initiativ for barnets 
undring og samtaler 

Møte voksne som 
tilrettelegger for kontakt og 
relasjonsbygging 

Erfare begynnende 
kommunikasjon med andre 
barn 

Oppleve fellesskap og det å 
være del av en gruppe, 
oppleve at man tar hensyn til 
hverandre og viser empati 

Oppleve medvirkning og 
medbestemmelse, bli sett og 
hørt  

Være med å markere 
høytider og tradisjoner til 
våre ulike kulturer 

Møte voksne som undrer 
sammen med barna og stiller 
åpne spørsmål 

Møte voksne som bidrar til 
nysgjerrighet 

Få erfaring med 
konfliktmestring og -løsning 

Få erfaring med å sette ord 
på ulike følelser 

Gjøre seg erfaringer i 
samspill med andre, utvide 
vennskapsrelasjoner 

Erfare at vi har ett 
kroppsspråk og 
ansiktsuttrykk 

Få erfaring med ulike 
høytider, religion og livssyn 
som er representert i 
barnehagen 

Delta i filosofering rundt 
grunnleggende livsspørsmål, 
undring over livets gang, 
etiske dilemmaer 

Være med å påvirke egen 
hverdag 

Bli ansvarliggjort i forhold til 
valg de tar og konsekvenser 
av disse - lære å se 
sammenhenger 

Erfare å inngå kompromisser, 
at egne behov av og til må 
settes til side til fordel for 
fellesskapet 

Få kjennskap til våre 
grunnverdier, ulike høytider 
og kulturelle tradisjoner 
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Nærmiljø og samfunn 
Barna i Romedal skal få: 

o medvirke i egen hverdag og utvikle tillit til deltakelse i 
samfunnet 

o erfare at alle får utfordringer og like muligheter til 
deltakelse 

o utforske ulike landskap, bli kjent med institusjoner og 
steder i nærmiljøet og lære å orientere seg og ferdes 
trygt 

o bli kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner 
o bli kjent med ulike tradisjoner, levesett og 

familieformer 

‘ 

 

 

 

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 

Få erfaring med begrepet 
familie - min og din 

Oppleve samhold og 
fellesskap med de andre 
barna og voksne i 
barnehagen 

Oppleve samfunnet i 
barnehagens nærmiljø, feks 
søppelbilen, butikken, u-
skolen 

Markere samefolkets dag 

Bli kjent med ulike 
familieformer 

Øve på å ferdes i trafikken 

Få kjennskap til ulike 
yrkesgrupper 

Bli kjent med institusjoner i 
nærmiljøet, feks butikken, 
bibliotek, kirka, Myra 

Få kjennskap til samefolket 

 

Oppleve samfunnet utenfor 
nærmiljøet til barnehagen på 
noe lengre turer 

Erfare at alle er viktige for 
fellesskapet 

Få besøke skolen de skal 
begynne på 

Utvide kunnskapen om 
samefolket 
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Omsorg 
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling 
av empati og nestekjærlighet. Barna skal oppleve å bli sett, forstått, 
respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Personalet skal 
arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, 
men også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. 
 
Personalet i Romedal skal: 
 

• Ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro 
og hvile 

• Legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til 
hverandre 

• Sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen 
• Møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn 
• Være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med 

sensitivitet. 
• Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg 
• Bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre 

 
Lek 
Lek er helt avgjørende for barns trivsel, læring og utvikling, og må derfor utgjøre en sentral del 
av barns liv i barnehagen og hjemme. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike 
typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, 
humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.  
 

Personalet i Romedal skal; 

• Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike 
typer lek 

• Bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og 
legge til rette for utvikling av leketemaer 

• Fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og 
erfare glede i lek 

• Observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas 
premisser 

• Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillmønstre 
• Være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas 

lek 
• Ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken 
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Danning 
Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra 
til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltagelse i demokratiske fellesskap. 
 
Personalet i Romedal skal: 

• Tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitets- utvikling og 
positive selvforståelse 

• Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet 
• Synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet 
• Legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger 
• Utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler 
• Synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforsking 

og læring 
 
 
Læring 
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter 
opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnas 
nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes og 
legges til grunn for deres læringsprosesser. Barnehagen skal 
bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra til egen og 
andres læring. 
 
Personalet i Romedal skal: 

• Sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og 
andres læring 

• Legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og allsidige 
utvikling 

• Være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i 
ulike situasjoner og aktiviteter 

• Støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro 
til egne evner 

• Utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling i barnehagens innhold 
• Støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse 

og mening sammen med dem 
• Sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og 

mestringsopplevelser 
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Overganger 
Tilvenning hjem – barnehage 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette 
for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. 
I samarbeid med de foresatte skal barnehagen legge til 
rette slik at barnet får en så god start på barnehagelivet 
som mulig. Det er opp til barnehagen og endre på rutinene 
sine i starten, slik at barnet føler trygghet og får tid og rom 
til å bli godt kjent på sin avdeling. 
Overgang mellom avdelinger 
Etter hvert som barna blir eldre, eller av andre årsaker, 
bytter de også avdelinger innad i barnehagen. Gjennom 
hele året har vi faste treffpunkter på tvers av avdelingene, 
slik at barna blir kjent med små og store på alle avdelinger i 
løpet av året. De siste månedene før sommerferien, er det mye besøk rundt om på huset. Barn 
som skal over på andre avdelinger, er mye på besøk der, slik at overgangen skal bli best mulig. 
For noen barn er denne overgangen veldig enkel i forhold til at de kanskje har storesøsken på 
den avdelingen, mens for andre kan dette være en utfordring. Vi legger til rette individuelt, slik 
at overgangen blir best mulig for det enkelte barn. 
Overgang barnehage – skolen 
Samarbeid mellom barnehage og skole er viktig både for barn, foreldre og personalet. Dette 
skaper kontinuitet, trygghet og helhet som igjen er grunnlaget for livslang læring.  
Barnehagen ber om samtykke fra foresatte vedrørende informasjon som oversendes/ gis fra 
barnehagen til skolen. På foreldresamtalen våren før skolestart fyller foresatte ut et 
informasjonsskjema og et samtykke erklæringsskjema sammen med pedagogisk leder. Dette 
overleveres skolen i en overgangssamtale senere på våren.  
Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen 
med nysgjerrighet og tro på egne evner. 
 
Barnehagens samarbeidspartnere 
I barnehagen har vi flere samarbeidspartnere som vi har kontakt med hvis barnehagen eller 
enkelt barn trenger støtte. Dette for å kunne gi hvert enkelt barn det tilbudet de har behov for.   
VFB (Virksomhet for barnehager) i Stange kommune  
Helsestasjonen 
Stangehjelpa 
Tidlig innsatsteam 
HIPPT (Hedemarken interkommunale pedagogisk psykologisk tjeneste) 
BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien) 
Andre barnehager, barneskoler og ungdomsskoler 
Barnevernet 
 
Vi har også elever fra Storhamar videregående skole på praksis hos oss gjennom året. 
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Vurderingsarbeid 
Romedal barnehage er en pedagogisk virksomhet som skal beskrives, analyseres og fortolkes ut 
fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på 
refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i.  
Stange kommune har vært pilot kommune i prosjektet «Kultur for læring» og vi har igjennom 
dette utarbeidet en praksis der vi bruker pedagogisk analyse. Dette verktøyet skal brukes i vår 
pedagogiske praksis og bygger på dokumentasjon, vurderingsarbeid og analyse av den 
pedagogiske praksisen. 
Det å arbeide med pedagogisk dokumentasjon handler om å vende blikket mot den 
pedagogiske praksisen som finner sted i barnehagen. Fokus skal være på voksnes tenkning og 
praksis, mer enn barns/barnets ferdigheter eller manglende ferdigheter. 
 
Når en personalgruppe tar bilder og produserer tekster omkring barnehageinnholdet, 
dokumenteres det, - men det er først når personalet samler seg rundt dokumentasjonene og 
drøfter dem vi får pedagogisk dokumentasjon. 
Hvordan bruker vi pedagogisk dokumentasjon i barnehagen: 

→ Refleksjon og diskusjon over tema på personalmøter og avdelingsmøter (pedagogisk 
analyse som verktøy). 

→ Refleksjon og diskusjon over tema/grunnsyn på planleggingsdager/personalmøter 
→ Refleksjon og diskusjon over bilder vi tar og tegninger/maleri/produkter barna lager. 
→ Samtaler vi har med barna 
→ Refleksjoner over ord, utsagn, situasjoner, samspill/ sosial kompetanse, lek m.m. 

(praksisfortellinger) 
→ Synliggjøring overfor foreldre og andre gjennom tilbakeblikk/evaluering i månedsbrev, 

dagsreferat, gruppereferater, tegninger og bilder som henges opp. 
 

Dette krever at vi setter av tid til refleksjonstid, og at alle bidrar aktivt slik at vi får frem 
mangfoldet og de gode diskusjonene. Personalet lager planer og evaluerer disse underveis og 
etter gjennomføring. Observasjoner av barna, brukerundersøkelse og foreldresamarbeid brukes 
også i evaluering/ vurdering. Dette danner grunnlag for nye planer senere. 
 
Et godt samarbeid mellom foreldrene og personalet er det beste utgangspunkt for arbeidet med 
barna. I tillegg til de foreldresamtaler og møter som vi i personalet setter opp, vil vi minne om at 
foreldrene til enhver tid kan be om tid til samtale/møte. 
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Barn og foresattes medvirkning 
Barns medvirkning 
Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning 
på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Barnas 
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke 
overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. 

Personalet i Romedal skal; 

• være bevisste på å tolke barnas signaler og kroppsspråk  
• være lydhøre og lytte til barna  
• være bevisste på barnas alder og måter å uttrykke seg på  
• sørge for at barna føler at de blir tatt på alvor  
• være aktivt tilstede sammen med barna  
• være bevisste rollemodeller i veiledningen av barna  
• sørge for at barnet blir sett og hørt - viktig for å utvikle et 

godt selvbilde  
• ta barnas forslag og ideer på alvor  
• ha fleksible planer med rom for endring  

 
Samarbeid med foresatte 
Årsplanen Inneholder grunnleggende informasjon om barnehagen og det 

pedagogiske grunnlaget. Årsplanen blir vedtatt av 
foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget, leveres ut i 
papirform. 

Informasjonshefte Et hefte vi leverer ut til nye foresatte og barn, men det vi mener er 
nyttig å vite når man skal gå i barnehagen. 

Visma Elektronisk kommunikasjons plattform, starter nytt august 2020 . 
Infotavler i 
garderobene 

Her henger vi opp oppslag som kan gjelde hele året. 

Månedsbrev Blir lagt ut på Visma hver måned, inneholder litt informasjon om hva vi 
gjorde forrige måned, og hva vi skal gjøre måneden som kommer. 

Foreldremøter Ett på høsten og ett på våren, da samler vi alle foresatte. 
Foreldresamtaler Alle får tilbud om to samtaler i året, men også muligheter ved behov. 

På foreldresamtaler er det alltid mulighet for foresatte å komme med 
ønsker og innspill i forhold til barnehagens innhold. 

To års kontakt Før barna skal på 2-årskontroll på helsestasjon, har vi en egen samtale 
med foresatte her i barnehagen, der vi går gjennom 
observasjonsskjema og opplysninger som sendes helsestasjon. 

 

  

Dagens barn 
Smågrupper 
Gode samtaler 
Bursdagssamlinger 
Barnesamtaler 
 

Sist, men ikke minst; alle daglige møter ved levering og henting i barnehagen – det er gode 
samarbeidspunkter vi verdsetter høgt – selv om vi ikke hver dag har like mye tid. 
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Viktige tidspunkter 
Tidspunkt Aktiviteter 
1.august Oppstart nytt barnehageår 
11.og 12. august Planleggingsdager 
Uke 38 Brannvernuke 
Uke 40 
 

Høstuke 
Foreldremøte 

07. oktober Foreldresuppe på Myra 
Uke 41 Høstferie 
20. oktober Fotografering 
Uke 42 og 43 
24. oktober 

FORUT uke 
FN dagen med foreldrekaffe + basar 

04. november Bamsefest 
25. november Planleggingsdag 
Uke 48 og 49 Juleuker 
 Lussi (Rakettene) 
8. desember Nissevandring med foreldrene 
13. desember Lucia  
14. desember Julebord for barna 
Uke 52 Juleferie – åpent ved behov 
Uke 5 Feiring av Samenes dag  
3. februar Planleggingsdag 
6. februar Samefolkets dag 
Uke 7 Vinteraktivitetsuke 
17.februar 
24. februar 

Fastelavenskaffe 
Karneval 

Uke 9 Vinterferie 
Uke 12 og 13 
29. mars  

Påskeforberedelser 
Påskefrokost 

Uke 15 Påskeferie - åpnet etter behov 
10. mai Dugnad 
 Foreldremøte 
16. mai Øve på 17-mai tog 
19. mai Planleggingsdag 
Uke 24 Pride  
8. juni Sommerfest med foreldrene 
Uke 25 Rakettgruppa på avsluttningstur 
15. juni Overnatting - Raketter 
Uke 28 Sommerstengt 
Uke 29 Sommerstengt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av ett barnehageår, da er 
barnehagen steng 

Årets dager er: 

11. og 12. august 2022 

25. november 2022 

03. februar 2023 

19. mai 2023 

Sommeren 2023 har vi stengt i ukene 28 og 29 
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Romedal barnehage 
Momyrvegen 51 
2334 Romedal 

  
Telefon: 

62 56 26 77 (Kontor) 

47309449 (mobil styrer) 

95 84 89 75 (Marihøna) 

95 82 34 85 (Blåne) 

95 82 37 95 (Bikuben) 

Anita.haagensen.ivsett@edu.stange.kommune.no 

 

www.stange.kommune.no 

 
 
 

 

http://www.stange.kommune.no/
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