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Innledning 

 
Hei og hopp! 

Alle vi i Åsbygda barnehage ønsker små og store velkommen til et nytt og 

innholdsrikt barnehageår. 

Årsplanen inneholder rammebetingelser som vi forplikter å jobbe etter samt mål og 

planer for vår barnehage i barnehageåret 2022/2023. 

Årsplanen inneholder fellesdel og emneplan. Egen emneplan for avdeling Furukvisten og 

egen emneplan for avdeling Kongla. Emneplanen er periodeinndelt, hvor emne, mål og 

innhold for periodene blir presentert. 

Også kommende barnehageår vil vi ha noe sambruk av rom med skolefritidsordningen. 

Førskolegruppa på avdeling Kongla vil benytte SFO’ s lokaler til førskoleklubb og andre 

egne aktiviteter. Førskolegruppa består for barnehageåret 2022/2023 av 8 barn. 

Ved oppstart av et nytt barnehageår vil 36 barn ha plass i barnehagen. I alt 22 barn 

skal gå sammen på Kongla (stor avdeling) og 14 barn på Furukvisten (1-3 års-

avdeling). 

Vi har god erfaring med inndeling i smågrupper av barn og det vil vi videreføre. 

Smågrupper gir bedre ro og oversikt for barna og det er lettere å se enkeltbarnet. 

Et av barnehagens mål er å opprette et nært og utviklende samarbeid med foreldrene. 

Husk at ingenting er for stort eller for lite til å ta opp med oss som er her. Vi ønsker å 

gjøre vårt beste for at deres opplevelse av barnehagetiden for barna deres skal være 

god. 

Be om en samtale, ta en telefon, eller kanskje holder det med en rask prat i garderoben?  

 

Årsplanen er behandlet av barnehagens samarbeidsutvalg 30.06.2022 

 

 
Åsbygda, juni 2022. 

 

Marthe Pettersen 

Styrer 

 

 
Kontaktinformasjon: 

 

Åsbygda barnehage 

Oldervegen 3 

2332 Åsvang 

 
 

 

 
asbygda.bhg@stange.kommune.no 

Tlf.kontor: 62562668 

Kongla: 90653774 

Furukvisten: 90735041 

 

 

mailto:asbygda.bhg@stange.kommune.no
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Barnehagens lovgrunnlag 

Lov om barnehager 
Barnehagens formål finner vi i barnehagelovens §1: 

 

Lov om barnehager §1 ” 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, 

åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til 

uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal 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.” 

Mer om barnehagens lovverk finner du på lovdata: 

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

 

 

Taushetsplikt 

Alle ansatte er underlagt TAUSHETSPLIKT (jfr. Barnehagelovens §20 og 

Forvaltningslovens §13). 

Opplysningsplikt 

Personalet i barnehagen har opplysningsplikt til sosialtjenesten, den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten og barneverntjenesten. Jfr. Barnehagelovens §21 og § 22. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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Rammeplan for barnehager 

 
Stortinget har i lov 17. juni 2005 nr .64 om barnehager (barnehageloven) fastsatt 

overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. Forskrift om 

rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen) fastsetter utfyllende 

bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. Ny Rammeplanen trådte i kraft 1. 

august 2017. 

Her finner du mer om rammeplanens innhold : 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ 

Sentrale prinsipper i rammeplanen er barnehagens arena for å ivareta barnas behov for 

omsorg, lek, læring og danning. Herunder fremheves betydningen av voksnes 

holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv 

deltagelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal anerkjenne og ivareta 

barndommens egenverdi og bidra til at barna får en god barndom preget av trivsel, 

vennskap og lek. 

Barnehagens personale jobber med implementering av ny rammeplan, blant annet har vi 

utviklet progresjonsplaner for fagområdene. Rammeplanen stiller store krav til hva barna 

skal lære i barnehagen og progresjonsplanene synliggjør at barnehagens innhold legger 

til rette for utvikling hos hvert enkelt barn. Barn utvikler seg i forskjellig tempo, og de 

voksne må ha god kunnskap om det enkelte barn slik at det kan gis støtte i utviklingen, 

og gi utfordringer for å ivareta opplevelse av mestring. Rammeplanen understreker at 

noe av det viktigste vi gjør, er å møte barnas behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og 

anerkjennelse, og å sikre at alle får ta del i og medvirke i fellesskapet. Barnehagen skal 

fremme demokrati, mangfold og respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring 

og helse. For å bidra til barns allsidige utvikling må arbeidet med omsorg, danning, lek, 

læring, sosial kompetanse og språk ses i sammenheng. Rammeplanens fagområder er 

gjennomgående i alt innholdet og hvordan de vektlegges er avhengig av barnas alder, 

utvikling og behov. 

 

 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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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/ 

 

 

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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Åsbygda barnehage 2022/2023- VISJON OG MÅL 

 
 

 

VÅRE MÅL 
 

 

 

 
 

ET TRYGT STED Å VÆRE- 

ET GODT STED Å VÆRE- 

ET STED FOR 

 
LEK OG UTVIKLING 

• Skape et trygt miljø med vekt på omsorg, lek, 

utvikling og gode sosiale ferdigheter 

• Ha en bevisst voksenrolle i barnehagen 

• Gi barna positive opplevelser i nærmiljøet 

• Opprette et nært og utviklende samarbeid med 

foreldrene 
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Stange kommunes verdigrunnlag 

 
ÅPENHET- TRYGGHET OG MANGFOLD 

 

 
HVA BETYR ÅPENHET -TRYGGHET OG MANGFOLD FOR OSS I VÅR BARNEHAGE: 

 

 
 

Åpenhet Trygghet 
 

• Respekt * Omsorg 

• God kommunikasjon * Trivsel 

• Positive holdninger * Forutsigbarhet 

• Humor * Bli sett og hørt 

• Glede 

Mangfold 

• Toleranse 

• Akseptere ulikheter 

• Engasjement 
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Barnehagens satsingsområder 

Språk og kommunikasjon 
Mål: alle barna skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barna 

skal delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. (jfr 

barnehagens progresjonsplaner for kommunikasjon, språk og tekst). 

Være bevisste voksne som er i et aktivt språk med barna, utnytte de ulike situasjonene 

for å fremme barnas språk, jobbe i smågrupper hvor den voksne når hvert enkelt barn, 

de voksne være aktive deltagere i barnas lek og aktiviteter. I garderoben, ved matbordet 

eller på utflukter finnes det utallige temaer hvor vi kan snakke med barna og sette ord på 

her -og nå situasjoner. Samtaler og felles fokus rundt det vi ser og å sette ord på det 

som skjer er den beste arenaen for å lære språk. 
 

 

Digital plan 
Mål: digitalt verktøy skal ha en naturlig plass i barnehagens pedagogiske praksis. Ved 

bruk av digitalt verktøy i det pedagogiske arbeidet skal det støtte opp om barns 

læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig 

læringsmiljø for alle barn. Digitalt verktøy skal brukes med omhu og ikke dominere som 

arbeidsmåte. 
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Sosial kompetanse 
Sosial kompetanse er ikke medfødt, men utvikles gjennom hele livet, gjennom lek og 

samhandling med andre mennesker. Det er stor forskjell på hvor godt mennesker 

mestrer samhandling, og det har derfor vokst fram en forståelse av at sosial kompetanse 

må læres på lik linje med andre ferdigheter. 

Vi snakker om byggesteinene i den sosiale kompetansen fordi denne kompetansen består 

av flere elementer. Empati, holdninger, samarbeidsferdigheter, selvinnsikt, selvkontroll, 

selvhevdelse, ansvarlighet evne til konfliktløsning, lek, glede og humor er noen av disse 

byggesteinene. 

Personalet skal stimulere til samarbeid blant barn i lek og aktiviteter; veilede barna i 

turtaking, dialog, lytte, dele og hjelpe hverandre. Personalet er viktige rollemodeller for 

barna. Et personale som utøver adferd preget av respekt, ansvarlighet, varme, 

forutsigbarhet, ydmykhet, positivitet, glede og humor, vil i stor grad være med på å 

utvikle barns sosiale ferdigheter. Anerkjennelse og støttende relasjoner gir grunnlag for 

utvikling av sosial kompetanse. Gjennom gode og lærende opplevelser i barnehagen vil 

barns sosiale kompetanse bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til initiativ, leve 

seg inn i andres situasjon og viser hensyn og medfølelse. 
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Fagområder/progresjonsplaner 

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE FURUKVISTEN 1-3 ÅR 
MÅL: 

Vi ønsker at alle barna skal føle kroppslig mestring, og få utfordrende 

bevegelsesmuligheter i et miljø som stimulerer alle modningsnivåer. 

Alle små skal få et godt forhold til sunn mat, bli glade i egen kropp, og lære at vi 

er forskjellige. De skal få gode vaner for god hygiene. 

 
Derfor skal vi på Furukvisten: Hvordan: 

Gå på turer i nærområdet 

Gymsal hver uke 

 

Utelek i barnehagen 

Båten inne 

 

Sklia inne 

Pusling 

 

Dans og bevegelse til musikk 

Presentere ulike sunne matvaner 

Servere grønnsaker til måltidet 

Gjøre måltidet til en positiv opplevelse 

 

Være beviste på sukkerinntaket ved 

måltider, og feiringer 

 

Ha samtaler og samlinger om kroppen vår 

 

Bruke sanger og bøker om kroppen 
 

Vaske hender ved bringesituasjon 

m/foreldrene. 

 

Vaske hender før mat og etter dobesøk. 

Ha en fast turdag i uka. 

 

Gå med de eldste i gymsalen hver uke, 

og de yngste slenger seg på ved 

juletider. 

 

Passe på at alle får litt utetid hver dag. 

 

Legge til rette for god lek, med nærhet 

av de voksne. 

 

Trygge og gode voksne på plass ved 

sklia. 

 

Tilby ulike bord-aktiviteter med varierte 

spill og pusleaktiviteter. 

 

Bruke musikk som samlingspunkt og 

gledesspreder. 

 

Faste og gode menyer som tilbyr god og 

sunn mat. 

 

Kutte opp ulike grønnsaker som tilbehør 

til måltidet. 

 

Skape gode samtaler rundt bordet, glede 

og humor. 
 

Tilby sunne alternativer og ha fokus på å 

skape en hyggelig dag. 

 

Legge opp til temaer utover året om 

kroppen. 

 

Låne bøker, google og undre oss. 

 

Henge opp lapp i gangen og minne 

hverandre på håndvask ved bringing. 

 
Hjelpe de små og få gode rutiner for 

vask. 
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE KONGLA 3-4 ÅR 
Derfor skal vi : Hvordan : 

 

 

Videreutvikle motoriske ferdigheter 

Kjennskap til kroppen min 

Oppleve glede ved fysisk aktivitet 

 

Glede over å være ute alle årstider og i all 

slags vær 

 

 
 
 
Fokus på et hyggelig felles måltid 

Lære om sunt kosthold 

Bordskikk 
 

Lære om hygiene og renslighet 

Lære om førstehjelp 

Øve selvstendighet 

Variasjon i ulike aktiviteter 

Finmotoriske aktiviteter. Som felles 

aktivitet og at materiell er lett tilgjengelig 
i frileksperiodene. 

 
Vi er ute hver dag i all slags vær. 

(kun inne hvis det er over kuldegrensa) 

 
Aktiviteter ut fra årstider 

-aking 

-skigåing 

-aktivitetsdager 

 

Fast turdag hver uke 

 
Fast dag hver uke i gymsalen. 

-hinderløype 

-bruk av fallskjerm 

-RØRIS 

-enkle regelleker 

Dans 

Samtaler rundt helse og sunt kosthold 

Lære om fra jord til bord 
Øve på å smøre maten sin selv 

Gi barna varierte og sunne måltider 

Øve gode rutiner og god hygiene 

 

Ha rolige perioder / hviletid. 

 

Øve på å kle på og av seg selv i 

garderobesituasjoner. 

 

Temaperiode med førstehjelp. 

 

Voksne er gode rollemodeller i alle 

situasjoner. Positive og motiverende 

voksne. 
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE KONGLA 5-6 ÅR 
Derfor skal vi : Hvordan : 

 

 

Videreføre motoriske ferdigheter 

Øke utholdenheten 

 

Oppleve glede ved fysisk aktivitet 

 
 

 

 

 
Videreføre og utvide forståelsen mellom 

kosthold og helse 

 

Fokus på hygiene / renslighet 

Trene selvstendighet 

Ha fokus på hyggelige, sunne og varierte 

måltider i barnehagen 

Bordskikk 

 

Variasjon i ulike aktiviteter 

 

Finmotoriske øvelser. F eks klippe, få et 

godt blyantgrep 

Materiell til finmotoriske øvelser lett 

tilgjengelig i frileken 

Fast turdag. Lengre turer i nærmiljøet. 

Fast gymsaldag. Utvide hinderløypa. 

Regelleker. Bruk av fallskjerm. Dans 
Ball-aktiviteter, hoppe tau og paradis 

Erfare og respektere at mennesker er 

forskjellige. 

 

Aktiviteter ut fra årstider 
-aking 

-lang skitur 

-skøyter 

-pilkedag 

-sykkeldager 

-aktivitetsdager 

 

Bevisstgjøring av førstehjelp og 

viktigheten av å kunne dette. Ha 

temauker hvor vi bruker opplegget med 

Henry. 

 

Bevisstgjøring av god hygiene. 

 

Øve oss i å bli selvstendige. Av og 

påkledning. Måltids-situasjonen, hvor vi 

smører maten vår selv og rydder opp 

etter oss. 

Øve på å mestre do-situasjonen uten 

hjelp av voksne. 

 

Ha hyggelige måltider med variert 

kosthold 
 

Positive voksne som er gode rollemodeller 
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI FURUKVISTEN 1-3 ÅR 

 
MÅL: 

Barna skal bli glad i naturen vår, bli flinke til å ta vare på den, undre seg over 

den, og bruke alle sansene sine i den. Bruke digitale verktøy. 

 
Derfor skal vi på Furukvisten: Hvordan: 

Følge alle årstidene 

 
 

Være bevisste på å ikke glemme/kaste 

søppel i naturen 

 

Sortere søppel 

 

Ha fugler som gjennomgående tema hele 

barnehageåret 

 

 
Få kjennskap til de mest kjente husdyra 

 

 

 
Lære oss nytten og bruken av de ulike 

digitale verktøy. 

 

Bruk av de ulike digitale verktøy vi har i 

barnehagen ammen med ungene. 

Ha faste utedager og turdager i uka, hvor 

vi bruker nærmiljøet rundt barnehagen. 

 

Grave ned et yoghurtbeger og et 

bananskall for å se hva som er farlig 

søppel og hva som brytes ned av naturen. 

 

Ha to isbokser til søplesortering ved 

måltidene. En til restavfall, og en til 

plastikk. 

 

Bruke fuglekarnappen vår aktivt. Fore 

fuglene hele året, ha det som tema i 

samlingene, lære noen fuglelåter og 

utseende. 

 

Ha om de i samling. Lære forskjellen på 

f.eks. ku, kalv og okse. Hva spiser de, og 

hvor bor de. 

Gå på gårdsbesøk 

 

Bruke avdelingsmøter og ledig tid, til å 

lære hverandre bruken av de ulike digitale 

verktøy. 

 

Ta med det digitale mikroskopet ut i 

barnehagen og på turer. 
Spille pedagogiske spill sammen med 

ungene på Ipad. 
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI- KONGLA 3-4 ÅR 
Derfor skal vi : Hvordan : 

 

 

Videreutvikle temaer fra tidligere år 

Oppleve glede i naturen 

Følge naturen gjennom årstidene 

 

Få kjennskap til fugler, insekter og dyr i 

norsk natur 
Få kjennskap til det som vokser i naturen 

 

 

 
 

 
 

Lære om miljøvern 

Vise respekt for alt liv 

Få kjennskap til digitale verktøy 

 

Fast turdag hver uke i naturen og 

nærmiljøet 

 

Oppleve, utforske og eksperimentere i 

naturen 
Undring 

Sage ved i skogen 

 

Få gode opplevelser i naturen året rundt 

Bruke alle sanser i naturen 

Innhøsting fra naturen, hagen og på 

gården 

 
 

Bli kjent med dyra på gården 

Så frø 

Miljøuker med fokus på å ta vare på alt 

rundt oss, søppelplukking og sortering 

 
 

 
Kjenne muligheten for å bruke Google 

Voksne er gode rollemodeller 
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI KONGLA 5-6 ÅR 
Derfor skal vi : Hvordan : 

 

 

Videreutvikle temaer fra tidligere år 

Oppleve glede og mestring i naturen 

 

Følge naturen gjennom alle årstider 

Lære om å utøve miljøvern 

Respekt for naturen og alt liv 

 

 

 
 

Få kjennskap til å øve på å bruke digitale 

verktøy 

 

Fast turdag i naturen og nærmiljøet 

 

Få gode opplevelser i naturen. Undring. 

Gi barna oppgaver som stimulerer til 

nysgjerrighet og kunnskap 

 

Lære om alt liv i naturen. Trær og planter, 

insekter og smådyr, fugler og dyr. Lære 

navn på de mest kjente 

dyr/insekter/vekster 

Lære om næringskjeder 

 

Snekre fuglekasser 

Lage fuglemat 

Sage ved i skogen, spikke med kniv 

Innhøsting fra naturen og hagen. 

Foredling av råvarer fra naturen 
 

Så frø 

 

Ha miljøuker med fokus på å ta vare på 

nærmiljøet. Søppelplukking og sortering 

 

Øve selvstendighet. Klær etter vær og 

årstider. 

 

Voksne er gode rollemodeller. Med god 

kjennskap til naturen og miljøvern 
 

Bruk av nettbrett, google 

Bruk av digitalt forstørrelsesglass 
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST FURUKVISTEN 1-3 ÅR 

 
MÅL: 

Vi ønsker å gi alle barna varierte og positive erfaringer ved å bruke språket som 

kommunikasjonsmiddel, og som et redskap for tanker og følelser. De skal 

utvikle sitt språk i takt med alder og forutsetninger. Vi vil også at de skal erfare 

og lytte og oppleve å bli lyttet til, samt uttrykke følelser, ønsker og behov. 

 
Derfor skal vi: Hvordan: 

Bruke ulike bøker, sanger, rim og regler. 

 

 

Gi ungene tilgang til gode bøker for sitt 

alderstrinn. 

 

Holde gode, språkstimulerende samlinger 

 

 

Være voksne gode samtalepartnere 

 
 

 

 
Bruke eventyr aktivt i det daglige 

 

Bruke telling, farger og begreper i det 

daglige 

 

Oppfordre til god rollelek på avdelingen. 

Bruke språkplanen, utviklet av Stange 

kommune aktivt. 

 

Ha bøker stående framme, slik at ungene 

kan velge seg bok å sette seg ned med 

 

Ha med ulike konkreter som er relevante 

for temaet vi jobber med og som 

oppfordrer til gode samtaler. 

 

Dele gruppen slik at de voksne har tid til å 

se hvert enkelt barn og bli gode til å stille 

åpne spørsmål, og være bevisste på å 

utvide barnas begreper. 

Være tilstede på golvet der ungene er. 

 

Presentere ulike eventyr gjennom 

barnehageåret. 

 

Ha aktiviteter med spill på ukeplanen, 

men viktig også med spontane spill-økter. 
 

Voksne skal være tilstede i barnas lek, for 

å støtte og trå hjelpende til i leken. Skape 

et hyggelig lekemiljø med gode, og 

varierte leker. 
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST KONGLA 3-4 ÅR 
Derfor skal vi : Hvordan : 

 

 

Utvide barnets ordforråd, interesse og 

ferdigheter 

Øke begrepsforståelsen 

 

Øve god kommunikasjon 
 

Begynnende interesse for lekeskriving og 

leke-lesing. 

 

Bli kjent med tall 

 

I daglige situasjoner og samlingsstunder 

bruke : 

Sanger, rim og regler 

Bildebøker 
Fortellinger og eventyr 

 

Samtalebilder dvs bilder rundt omkring i 

barnehagen med kort tekst 

 

Materiell lett tilgjengelig for barna 

Spille spill for eks. 

Lydlotto, bildelotto, memory 

 

Voksne gode rollemodeller for barna. 

Bevisste voksne som bruker språket aktivt 

i samtale og alle situasjoner i barnehagen. 

Undre oss sammen med barna. 

Benytte google sammen med barna for å 

lære mer om ting barna lurer på. 

 

Dramatisering av sanger og eventyr 
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST KONGLA 5-6 ÅR 
Derfor skal vi : Hvordan : 

 

 

Videreutvikle ferdigheter og interesser fra 

de foregående stadier 

Øke begrepsforståelsen 

 

Øke interessen for bokstaver, både lesing 

og skriving 

 

Bli kjent med alfabetet 

Gjenkjenne og skrive sitt eget navn 

Bli bedre kjent med tall 

Øve god kommunikasjon. Lytte, vente på 

tur. Ytre egne meninger. 
Øve på å ta imot beskjeder 

 

Materiell lett tilgjengelig 

 

Bøker, sanger, rim og regler 

Samtalebilder med tekst 

 
Høytlesing 

Bruke bøker med mer tekst, flere vers 

fortsettelsesbøker 

 

Få erfaring med å fortelle egne historier 

 

Språkstimulerende aktiviteter og 

førskolegruppe 

Bruk av boka Trampoline 

 

Språkleker 

Klappe stavelser 

Lytte ut bokstaver i navn og ting 

Rime ord 
Spille spill 

for eksempel rimelotto, lydlotto 

Dramatisering 

Voksne er aktive og gode rollemodeller 
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN Furukvisten 

 
MÅL: 

I barnehagen skal barna oppleve at de er en del av et større fellesskap. De skal 

få en større forståelse for hvordan et samfunn fungerer og vi alle er avhengige 

av hverandre. Barna skal få muligheten til å medvirke og påvirke i sin egen 

hverdag. De skal få ta egne valg, og se konsekvensene av disse. Barna skal få 

en økende forståelse for hvordan vi alle er en viktig del for hverandre, 

nærmiljøet, samfunnet og verden. 

Derfor skal vi: Hvordan: 
 

Jobbe for å skape gode relasjoner 

mellom barn/barn og barn/voksne. 

Skape et miljø hvor de små føler seg 

trygge nok til å uttrykke behov og 

følelser. 

 

Vi skal bruke de lokale bedrifter og 

befolkning i Åsbygda. 

 

Bruke nærmiljøet aktivt 

 

Trene oss på å vise empati og 

omsorg for hverandre 

 

 

 
Lære oss til å ta vare på ting rundt 

oss, slik som leker, bøker, natur og 

miljø. 

 
 

 
Jobbe for gode overganger til 

Kongla. 

Rolige voksne, som er tilstede der hvor 

barna er. 

Stille åpne spørsmål og være gode 

lyttere. Oppmuntre til trygge, sosiale og 

selvstendige små. 

 
Gå på besøk på butikken og 

«møteplassen», være synlige ute i 

nærmiljøet. 

 

Ukentlige turer i skog og mark. 

 

«Ha med seg dager» hvor vi øver på å 

låne, og å låne bort. Vi voksne skal være 

gode forbilder, trøste og stryke på de 

små, og forklare hva som er snilt å gjøre 

når noen er lei seg. 

 

Oppfordre barna til å rydde og sortere 

leker etter bruk. Vise at vi må være 

forsiktige med det vi leker med og leser 

i. Ta med søppel hjem etter turer, eller 

hvis vi finner noe i skogen. 

 

Gå på regelmessige besøk gjennom hele 

året, med voksne fra Furukvisten. Utvide 

til at de går dit på besøk uten de voksne 

etter hvert. 
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN KONGLA 5-6 ÅR 

 
Derfor skal vi: Hvordan: 

Gi barna kjennskap til nærmiljøet 

Variert bruk av nærmiljøet 
Lære barna om kulturen i bygda og 
kommunen vår 

 

Lokalhistorie 

 

Bli kjent med skolen og skoleområdet 

Utvikle barnas identitet, trygghet og 
stolthet over barnehagen, bygda og landet 
vårt 

 

Lære om landet vårt 

Lære barna om samisk kultur 

Lære barna om andre kulturer 

Få kjennskap til yrker og yrkesgrupper 

Lære om årstider 

Lære om ulikheter mellom mennesker 

 
 

 
Lære om trafikk og trafikkregler 

Utforsking av nærmiljøet 
Lengre turer i nærmiljøet 
Samtaler med barna 

Bruk av kart 

 
Benytte seg av lokale ressurspersoner 

 
Besøke skolens områder 

Medbestemmelse. Lære om konsekvenser 
av sine handlinger. 

 
 

 
 
Forberede og feire 17.mai 

Markere samisk dag 

Markere FN dagen 

Samtaler. Rollelek 

Brannvernuke 

Utetid hele året. Opplevelser, erfaringer 
og samtaler 

 

 
Jobbe med sosial kompetanse. 

Se på likheter, ulikheter. 

Gutter, jenter. 

Familieforhold. 

Turer. «Tarkus»- trafikkopplegg 

Sykkeldager 
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN KONGLA 3-4 ÅR 

 
Derfor skal vi: Hvordan: 

Gi barna kjennskap til nærmiljøet 
Lære barna om kulturen i bygda og 
kommunen 

 

 

Lokalhistorie 

Utvikle barnas identitet, trygghet og 
stolthet over barnehagen og bygda vår 

 
 

 
Lære barna om landet vårt 

Lære om årstider 

 

Gi barna kjennskap til samisk kultur 

Lære om andre kulturer 

Lære om ulikheter mellom mennesker 

 

 
Få kjennskap til yrker 

Turer i nærmiljøet 
Samtaler med barna om kulturen i bygda 
vår 

 
 

Benytte lokale ressurspersoner. F eks 
spikke seljefløyte, om elgjakt, spinne garn 
m.m. 
Medbestemmelse 

Lære om konsekvenser 

 
 

 
Forberede og feire 17.mai 

Utetid året rundt. Opplevelser, erfaringer 
og samtaler 

Markere samisk dag 

Markere FN dagen 

Jobbe med sosial kompetanse 
Se på likheter og ulikheter. 
F.eks. gutt, jente. Familieforhold 

Se på ulike yrker 

Rollelek 

 

 



Årsplan Åsbygda barnehage 2022-2023 22  

ANTALL, ROM OG FORM Furukvisten 
MÅL: 

 

Barna skal gjennom daglig lek og undring få utforske og eksperimentere med 

ulike leker og verktøy, for å øke nysgjerrigheten og ferdighetene rundt 

matematikk. 

 

 
Derfor skal vi på Furukvisten: Hvordan: 

 

La barna lære matematiske 

sammenhenger gjennom våre ulike 

temaer. 

 

Legge til rette for lek og eksperimentering 

med tall, mengder og begreper. 

 

 
Bruke turdager og utelivet til å ha fokus 

på matematikk i nærmiljøet. 

 

 
Bruke kroppen og sansene for å utvikle 

romforståelse. 

Aktivt bruke matematiske begreper, i lek 

og pedagogiske aktiviteter 

 

Vi skal utforme avdelingen med ulike 

konkreter som barna kan undre seg over, 

og leke med i det daglige. 

 

Plukke ulike naturmaterialer til undring, 

samtaler og forskning. 

 

 
Ukentlige turer i gymsal, ute i 

barnehagens uteområde og i skogen. 
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ANTALL, ROM OG FORM KONGLA 5-6 ÅR 
Derfor skal vi Hvordan: 

Aktivt bruke tallene 1-10, tieroverganger 

og tallene oppover 

 
Utvide forståelsen for mengde, form, 
størrelser, antall og sortering 

 
Utvide barnas matematiske begreper 

 
• Lære barna å sette ord på sine 
erfaringer med rom og retning (eks. 
sykler nedover) 

 
Motivere barna til undring, kreativitet 

og nysgjerrighet med materiell og 

matematiske begreper. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Synlige tall, former og mengder 
 

Voksne bruker bevisst matematiske 

begreper i hverdagen 

Positive voksne, gode rollemodeller 

Lett tilgjengelig materiell, ute og inne 

Bruk av vekt, lære om tyngde 

Førskoleklubb, bruk av Trampoline boka. 

Skoleforberedende oppgaver 

 
Introdusere barna for pluss og minus 

 

Mer avanserte spill, puslespill, sanger, 
eventyr, rim og regler 

 
Mer avansert konstruksjonslek 

Mer avanserte regelleker 

Oppleve matematikkglede 

IKT lek ( Bee-Bot, Ipad, mikroskop) 

Faste turdager 

Bruk av gymsal 



Årsplan Åsbygda barnehage 2022-2023 24  

ANTALL, ROM OG FORM KONGLA 3-4 ÅR 
Derfor skal vi Hvordan: 

Aktivt bruke tallene 1-10 
 

Utvide forståelsen for mengde, antall og 

sortering 

 

Snakke om og vise likheter, ulikheter og 

mengde. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Gi erfaring med rom og retning. 

Telle i samlingsstund 
(antall, flest, færrest, mere, mindre, til 
sammen) Voksne bruker bevisst 
matematiske begreper i hverdagen 

 
Synlige tall, mengder og former 

 

Lett tilgjengelig materiale, ute og inne 

Spille spill 

Puslespill 

Konstruksjonslek 

 
Sanger, eventyr, rim og regler 
Klappe stavelser 

 
Bruk av terning 

Perle 

Lage mønstre 
 

Faste turdager med undrende og kreative 
barn og voksne 

 
 

Bruke sansene våre 

Bruk av gymsal 

Hinderløype 

Gå på ski og sykle 

Enkle regelleker 

 
IKT lek ( Bee-Bot, Ipad, mikroskop) 

Oppleve matematikkglede 

Positive voksne, gode rollemodeller 
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

 

Mål: Vi skal gi plass og tid for undring og filosofering. Lære oss å respektere vår 

egen, men også andres kultur og religion. Jobbe for å skape gode relasjoner og 

et miljø hvor vi viser empati og anerkjennelse overfor hverandre. 

Derfor skal vi på Furukvisten: Hvordan: 
 

Skape et hyggelig miljø for alle på 

avdelingen. 

 

Være nysgjerrige sammen med barna. 

Markere og feire høytidsdager. 

 

 
Vise at vi er forskjellige. 

 

 
Være gode mot hverandre. 

 

 
Undre oss over hva som skjer i naturen 

ved de ulike årstidene. 

Ha fokus på å skape gode relasjoner, 

mellom barn/barn, barn/voksen og 

voksen/voksen. 

 

Være tilstede og undrende sammen med 

barna. 

 

Introduserer og feirer de største 

høytidsdager. Vi har adventssamlinger 

med tradisjonelle sanger og fortellinger, 

og teller ned til juleaften. Til våren har vi 

fokus på det som spirer og gror, alt nytt 

liv. 
 

Bruker temaet i samlingene hvor vi undrer 

oss over ulikheter ved kjønn, størrelser og 

at vi er forskjellige utenpå. 

 

Hjelpe hverandre til å bli empatiske, 

omsorgsfulle og en god venn. Vi voksne 

skal være gode rollemodeller. 

 
Bruke nærmiljøet aktivt, og være 
nysgjerrige sammen med barna. 
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI KONGLA 3-4 ÅR 
Derfor skal vi: Hvordan: 

 

 

Gi rom for undring. 

 

 
Jobbe med sosial kompetanse. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jobbe med følelser. 

 
 

 
Lære om verden og kulturer. 

 
 

 
 

 
Bli kjent med høytider og tradisjoner. 

 

Ta barna på alvor og undre oss sammen 

med dem. Stille åpne spørsmål og hjelpe 

de å føre samtalene videre. 

 

Vanlig folkeskikk. 

Den gyldne regel (man skal gjøre mot 

andre som man vil at andre skal gjøre mot 

seg). 

Bruke Kari Lamer’s opplegg, som går ut 

på empati og rolletaking, prososial adferd 

(dvs. gode handlinger), selvkontroll, 

selvhevdelse og lek, glede og humor. 

Voksne er gode rollemodeller og tilstede 

for å veilede barna i alle situasjoner. 
Temaperioder om Vennskap. 

Jeg er meg og du er deg – fokus på 

egenverdi og toleranse for ulikheter. 

 

Alle følelser er lov og de voksne 

anerkjenner barnas følelser. Voksne er 

gode rollemodeller og grensesettere. 

 

Markere FN-dagen. 

Kulturer, verdier og holdninger, få et lite 

innblikk i vår verden. Toleranse. Samtaler 

om ulikheter og hvordan alle er viktige i et 

fellesskap. 

Evt. noen ganger på høsten FORUT 

opplegg. 

 

Feire høytider, og lære barna om 

budskapene. 
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI KONGLA 5-6 ÅR 
Derfor skal vi: Hvordan: 

 

 

Gi rom for undring 

 
 

 
Samtale om etiske spørsmål 

 

 
 

 
Jobbe med sosial kompetanse 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Jobbe med følelser 

 

 

 
Lære om verden og kulturer 

 
 

 
 

 
Bli kjent med høytider og tradisjoner 

 

Ta barna på alvor og undre oss sammen 

med dem. Stille åpne spørsmål og hjelpe 

de å føre og videre utvikle samtalene. 

 

Vi snakker sammen om etikk og moral. 

Filosofere oss frem til gode løsninger og 

ha gode samtaler om etiske spørsmål og 

dilemmaer. 

Refleksjoner rundt " meg selv " 
 

Vanlig folkeskikk. 

"Den gyldne regel" 

Bruke Kari Lamer sitt opplegg, som går ut 

på empati og rolletaking, prososial adferd 

(gode handlinger), selvkontroll og 

selvhevdelse og lek glede og humor. 

Voksne er gode rollemodeller og tilstede 

for å veilede barna i alle situasjoner. 

Konflikthåndtering. Finne konstruktive 

løsninger. 
Temaperioder om Vennskap. 

Jeg er meg og du er deg - fokus på 

egenverdi og toleranse for ulikheter. 

 

Alle følelser er lov og de voksne 

anerkjenner barnas følelser. 

Voksne er gode rollemodeller, meglere og 

grensesettere. 

 

Markere FN-dagen 

Kulturer, verdier og holdninger. Få et lite 

innblikk i vår verden. Toleranse. Samtaler 

om ulikheter og hvordan alle er viktige i et 

fellesskap. 

Evt. Forut-opplegg 
 

Feire høytider, og lære barna om 

budskapet bak. 
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

Mål: vi vil gi barna erfaring og kjennskap til kunst og kultur, og legge til rette 

for egne muligheter til å skape. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer 

med kunst og kultur i ulike former. Det skal organiseres på måter som gir barna 

anledning til utforskning, fordypning og progresjon. 

 

 
Derfor skal vi på Furukvisten: Hvordan: 

 

Undersøke, undre og eksperimentere med 

ulike materialer. 

 

Legge opp til sanseopplevelser med 

kroppen. 

 

Stimulere til rollelek. 

 

Oppfordre til at barna uttrykker seg 

gjennom dans og bevegelse. 

Bruke turene våre til innsamling av 

naturmaterialer til bruk i kunstuttrykk. 

 

Lyssetting og bruk av lekemiljøer inne på 

avdelingen. Gå turer i nærmiljøet. Bruke 

skolen sin gymsal. 

 

Skape lekemiljøer både inne og ute som 

innbyr til rollelek. 

 

Bruke ulik musikk aktivt, og sammen med 

barna skape rom for frie bevegelser. 



Årsplan Åsbygda barnehage 2022-2023 29  

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET KONGLA 3-4 ÅR 
Derfor skal vi: Hvordan: 

 

 

Lære sangleker. 

Dramatisere enkle eventyr. 

Bli kjent med ulike materialer. 

 

 

 

Bruke musikkinstrumenter. 

 

 
Tilrettelegge for kreativ lek. 

 
 

 
 

 
 

 

 
Støtte barna i å oppleve glede og stolthet 

over egen kulturell tilhørighet. 

 

Bruke sangleker aktivt på tur, i frilek og i 

gymsalen. 

 

Bruke eventyr i hverdagen. 

Bruk av digitale verktøy. 

 

Ha materiell lett tilgjengelig. Frilek og 

formingsaktiviteter. 

Maling, perler, tegnesaker, mosaikk, 

garn,tekstiler m.m. 
 

La barna bli kjent med ulike 

musikkinstrumenter. Bruke de i samling 

og voksenstyrte aktiviteter. 

 

Lage fleksible lekerom. De skal inneholde 

ulike materialer som skaper kreativ lek og 

støtter barnas fantasi. 

Gi rom for lengre perioder med frilek. 

Tilrettelegge for rollelek. 

Støttende, undrende og lekende voksne. 

 

 

Gi erfaringer og mestring. 

Synliggjøre barnas kreativiteter, 

for eks. bilderammer med ting de har 

laget, legge ut bilder på nett så foreldre 

får innsyn i barnas kreative hverdag. 
Positive voksne. 
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET KONGLA 5-6 ÅR 
Derfor skal vi: Hvordan: 

 

 
 

 

Lære barna mer avanserte sangleker og 

leker. 

 

Dramatisering. Eventyr og egen 

dramatisering. 

 
 

Bli kjent med materialer. 

Erfaring med tresløyd. 

Bruke instrumenter. 

Videreutvikle kreativ lek. 

 

 
 

 
Støtte barna i å oppleve glede og stolthet 

over egen kulturell tilhørighet. 

 

Bruke sangleker i frilek og gymsal. 

Lære barna tradisjonelle barneleker, 

f eks. Fisken i det røde hav. 

 

Bruk av eventyr. Tilrettelegge for rollelek 

og dramatisering. Utkledningstøy og annet 

utstyr, f.eks hånd- og fingerdukker. 

 

Ha materiell tilgjengelig i frilek og 

aktiviteter. 
 

Snekre fuglekasser. 

 

Bruke instrumenter i frilek og i samling. 

 

Tilrettelegge for rollelek og kreativ lek. 

Gi rom for uavbrutt frilek. 
Lage fleksible lekerom. 

Ha ulike materialer som skaper kreativ lek 

og støtter opp om barnas fantasi. 

Undrende, kreative og lekende voksne. 

 

Gi barna erfaringer og mestring. 

Positive voksne. 
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Omsorg 

Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom personalet og barna, og barnas 

omsorg for hverandre. De voksne er rollemodeller, skal sette grenser og veilede, og ved 

et godt samspill med en reflektert og omsorgsfull voksen lærer barna mye. Ved de 

voksnes nærhet, innlevelse og omtanke utvikler barna empati, opplever trygghet og får 

tilrettelagt omsorg etter sine behov. Vi er opptatt av at barna skal utvikle god sosial 

kompetanse og den utvikles blant annet gjennom den kvaliteten på omsorg som barnet 

mottar. 

 

 

Lek, læring og danning 

Gjennom leken bruker barna sin fantasi og kreativitet, den gir mulighet til å utvikle 

vennskap, lære sosiale normer og hvordan vi skal være mot hverandre. Lekens kvalitet, 

intensitet og innhold avhenger av vår måte å legge til rette for å inspirere barna i deres 

lek. For de aller minste er det viktig at de voksne er en stø havn, være der barna er slik 

at barna kan «tanke opp» nødvendig trygghet, omsorg og nærhet. Vi vet at lek er viktig, 

at barn lærer gjennom lek, utvikler vennskap, lek gjør barn glade og gir evige minner, vi 

kan tulle, tøyse og drømme oss bort………derfor skal det gis god tid til lek i barnehagen 

vår! 

Lek og læring er nært knyttet til sosialt samspill og 

språklig kompetanse. Når man hører at barn sier «vi har 

bare lekt» så inneholder dette mye; likeverd, fantasi, 

erfaring, empati, selvregulering, selvstendighet, 

begrepsforståelse, regler, normer, kommunikasjon, latter, 

livsglede og humor. 

Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal 

barnehagen bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for 

fellesskapet. 

«Mister du evnen til lek, da mister du livet» (Andre’ Bjerke) 
 

Medvirkning 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og 

oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagehverdagen tilpasset 

barnas alder, erfaringer og behov. Barns mulighet til medvirkning krever at personalet 

tar seg tid til å lytte og være i samtale. Dette kan føre til at barn blir motiverte til å 

påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Barn må få erfare tydelige og ansvarsfulle 

voksne som tar hensyn til hele gruppa. Tanker og meninger barna gir uttrykk for, skal bli 

lyttet til. Eksempler kan være: 

Hvor turen skal gå, hvilke leker vi tilrettelegger for, hvilke bøker vi leser eller spill vi 

spiller. Vi er opptatt av å anerkjenne og respondere på barns ulike verbale og non- 

verbale kommunikasjon. 
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Overganger 

Når barnet begynner i barnehagen 
Både for barnet og foreldrene er en ny epoke i gang når barnet begynner i barnehagen. 

Vi er opptatt av å samarbeide nært med foreldrene for å legge til rette for en trygg og 

god start i barnehagen. Vi må ha en tett oppfølging med foreldrene den første tida slik at 

barnet opplever tilhørighet og trygghet. Vi skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom 

slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og 

andre barn. Barnehagen har et forslag til hvordan en smidig tilvenning kan foregå, men 

erfaringsvis vet vi at det er svært individuelt, noen er raskt i gjenge, mens andre trenger 

tid. Barnas og familienes ulike behov imøtekommes, og det avgjørende er en god dialog 

hjem/barnehage. 

Fra småbarn til storbarnsavdeling. 
I vår barnehage legger vi til rette for en god overgang fra liten til stor avdeling. Alle barn 

har ulike behov og sårbarhetsgrad i forbindelse med endringer. Selv om vi er en liten og 

oversiktlig barnehage kan bytte av avdeling og hva det medfører, innebære store 

omveltninger i et barns liv. For å ivareta hvert enkelt barns trygghet, trivsel og utvikling 

utveksler pedagogene på avdelingene nyttig og viktig informasjon. Vi forsøker å gjøre det 

slik utover våren og forsommeren at alle barna som skal over fra små til stor for å øve 

seg jevnlig på å være på stor avdeling, gjerne sammen med en kjent voksen. I utetida er 

vi for det meste sammen store deler av vårhalvåret og dette gjør også overgangen 

lettere. 

Overgang barnehage- skole 
Vi har et nært samarbeid med skolen i forbindelse med overgang fra barnehage til skole. 

Med vår beliggenhet vegg-i-vegg med skolen blir overgangen trygg og oversiktlig. 

Allerede fra de er 1-2 år tusler vi gjennom skolens korridorer for å trimme i skolens 

gymsal. På vår veg dit møter vi skolebarn og lærere som vi hilser på og blir kjente med. 

Førskolegruppa samarbeider med SFO om bruk av rom, benytter lokalene til 

førskoleklubb og aktiviteter tilrettelagt for denne gruppa. 

Fra Rammeplanen: «De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på 

skolen og oppleve at det er sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen 

skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og 

ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. 

Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte 

skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.» 

De eldste barna i barnehagen er samlet i førskolegruppe. De har ukentlig sitt 

førskoleopplegg og andre aktiviteter som er kun for de eldste; teatertur før jul, på 

juletrehogst, en lengere skitur, sykkeltur, overnatting i barnehagen er noen 

aktivitetene på storeklubben ...... Det er stort å være størst i barnehagen! 
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Vi setter større krav og forventninger til førskolegruppa og ønsker å fokusere på dette 

siste året før skolestart: 

• vente på tur, dele med andre, lytte når andre snakker, ta hensyn og være høflig 

mot barn og voksne, godta andres ønsker og kunne uttrykke egne, lære seg 

regler i samspill 

• øve på å sitte i ro i kortere perioder, ta imot beskjeder, konsentrere seg om 

oppgaver og fullføre de, øve på begreper som tid, størrelse, antall, rom og form, 

øve på å skrive navnet sitt, klippe og lime, fargelegge 

• praktiske ferdigheter som: kle på seg og vite hva som er sitt, holde orden på egne 

saker, trene på å gå på toalettet selv, mestre renslighet og håndvask, smøre sin 

egen brødskive 

• bli lest for, snakke om innholdet, gjenfortelle, kunne begreper knyttet til eget liv, 

familie og nærmiljø 

• lære om miljøvern- ta vare på leker og utstyr, og verne om natur og livet i 

naturen, førstehjelp, brannvern og trafikkopplæring 

• bruke kroppen og gå på tur i all slags vær, trene på allsidig bevegelse- gå på 

turer i skogen og barnehagens nærmiljø, gå på ski og skøyter, ake 

• eksperimentere og utforske 

• øve seg på å være gode rollemodeller for de mindre barna 
 

Barnehagens arbeid med vurdering og pedagogisk 

dokumentasjon 

Kvaliteten på det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de 

viktigste forutsetninger for barnas utvikling og læring. Personalet vurderer fortløpende 

hverdagslivet, det sosiale samspillet, enkeltbarns trivsel og utvikling, utvalgte emner og 

satsingsområder. 

Det å arbeide med pedagogisk dokumentasjon handler om å vende blikket mot den 

pedagogiske praksisen som finner sted i barnehagen. Fokus skal være på de voksnes 

tenkning og praksis, mer enn barns/barnets ferdigheter eller manglende ferdigheter. 

Dokumentasjonene skal lede fram til nye perspektiv, kritiske refleksjoner og spørsmål 

rundt yrkesutøvelse og barnehagens innhold. 

Barnehagene i Stange bruker i dette arbeidet pedagogisk analyse. Dette verktøyet skal 

brukes i vår pedagogiske praksis og bygger på dokumentasjon, vurderingsarbeid og 

analyse av den pedagogiske praksisen. 

Andre metoder for pedagogisk dokumentasjon/vurdering: 
 

- Refleksjon og diskusjon over tema på 

avdelingsmøter/personalmøter/planleggingsdager 

- Refleksjon og diskusjon over bilder vi tar og produkter barna lager 

- Samtaler vi har med barna 

- Refleksjoner over ord, utsagn, situasjoner, samspill/sosial kompetanse, lek m.m. 

- Synliggjøring overfor foreldre og andre gjennom tilbakeblikk/evaluering i 

månedsbrev, dagsreferat/dagbok i visma, tegninger og bilder som henges opp, 

bilder av barna. 

Observasjoner av barna, brukerundersøkelser, interne undersøkelser og 

  foreldresamarbeid brukes også i barnehagens vurderingsarbeid.  
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Foreldrenes medvirkning 

 
Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage er vesentlig for barnas og de voksnes 

trivsel. Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas omsorg og oppdragelse. De 

kjenner sitt barn best og er ekspertene, samtidig er de fleste barna i barnehagen store 

deler av dagen og påvirkes naturlig nok der. Dette gjør at foreldresamarbeidet blir viktig. 

Åpenhet og gjensidig respekt mellom foreldre og personale blir vesentlig for at arbeidet i 

barnehagen kan drives ut fra en felles forståelse. 

Foreldreråd/samarbeidsutvalg 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. Barnehagelovens §4 sier: ” Foreldrerådet består av foreldre/foresatte 

til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i 

barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter 

eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. 

Departementet gir forskrifter om foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver.” Det 

vises også til Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stange, §13 om foreldreråd 

og samarbeidsutvalg. 

Samarbeidsutvalget ved Åsbygda barnehage består av: 
 

• 2 foreldrerepresentanter, samt 2 vararepresentanter. 

• 2 personalrepresentanter 

• 1 politisk valgt kontaktperson 

• Barnehagens styrer 
 

Foreldresamtaler- det gis tilbud om to foreldresamtaler i løpet av året, høst og vår. Ut 

over dette, er det etter behov fra foreldre eller barnehagen. 

Foreldrearrangement- foreldrene til de eldste barna i barnehagen har ansvar for 

å arrangere sommerfest/avslutning. 

Andre samlinger- gjennom året blir foreldrene invitert til juleavslutning, foreldrekaffe 

og lysfrokost før jul. 

Dugnad- som oftest legges det opp til en dugnad i løpet av året, om våren, og det er 

ønskelig at alle hjem bidrar denne ettermiddagen☺ 

Basar-arrangeres annethvert år – neste i 2023. 
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Barnehagens samarbeidspartnere 

 

I barnehagen har vi flere samarbeidspartnere: 
 

• VFB -Virksomhet for barnehager 

• Helsestasjonen 

• Stangehjelpa 

• HIPPT (Hedemarken interkommunale pedagogisk psykologisk tjeneste) 

• BUP (barne- og ungdomspsykiatrien) 

• Barnevernet 

• Andre barnehager, barneskoler og ungdomskoler 

• Vi har også tidvis studenter fra Storhamar videregående skole 

 

 
Nyttig å vite 

 

 

 

 
 

Barnehagens åpningstid 

06.45-16.30. Vi ber om at våre 

åpningstider blir respektert. Skal 

andre enn foreldrene hente barnet, 

vil vi ha beskjed. 

FERIE- alle barna skal ha minst 4 ukers 

ferie i løpet av året, hvorav 3 uker skal 

tas sammenhengende om sommeren 

(jfr §10 i vedtektene). 

Behovsundersøkelser sendes ut i forkant av 

ferier. To uker sommerstengt i de 

kommunale barnehagene- for sommeren 

2023 er det stengt uke 28 og 29. 

SOSIALE MEDIER- vi oppfordrer dere 

foreldre til å vise nettvett ift. hva dere deler 

på sosiale medier som kan relateres til 

barnehagen. Du kan dele bilder av egne 

barn på sosiale medier, men må ha tillatelse 

for å dele bilder av andres barn. 

PLANLEGGINGSDAGER 

2022/2023: barnehagen har stengt 

følgende planleggingsdager: 

torsdag 11.-og fredag 12. august., 

fredag 25. november, 

fredag 3 februar. 

fredag 19. mai. 

Barna skal vente ved porten når 

de blir hentet og gå sammen med 

foreldrene til parkeringsplassen. 

Husk å stoppe motoren når du bringer og 

henter i barnehagen. 

 

Kjør forsiktig på parkeringsplassen! 
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Personale, Furukvisten 

 

       
              

     
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
Kristin 80% Ped.leder 

 
Solvor 80% Assistent 

 
Mina 100% BHG.lærer 

 
 
 

 

 
 
Anna 100% Assistent 

 
 

Liv 80% assistent 
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Personale, Kongla 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Mina 20% vikariat 

 
 
Tove Elin 40% Fagarbeider 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Gerd Marit 100% Ped.leder 
 

 
Hege 100% BHG.lærer 
 

 
 
Siv 80% Fagarbeider 

    
Linda 80% Assistent 

 
 

Marthe 80% Styrer 
20% Ped.leder 
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Emneplan Kongla 
 

Gjennomgående tema; Sosial kompetanse 

August- september- oktober-november 
 

Emner Mål Innhold 

Bli kjent 
 

 
 

*Skape gode 

relasjoner/trygghet og 

vennskap. 

*Skape tilhørighet 

*Lære navn, og bli trygg 

på barnehagens rutiner og 

fysiske miljø. 

*Legge til rette for at barna 

kan møtes om lek og felles 

aktiviteter. 

* Bruke lek, sanger, rim, 

regler og eventyr. 

Vennskap og relasjoner *Styrke barns identitet og 

sosiale kompetanse. 

*Styrke barns relasjoner 

og vennskap. 

*Skape et sosialt fellesskap 

med tilstedeværende 

voksne. 
*Skape gode lekearenaer. 

Trygghet *Skape en trygg barnehage 

for barn og foreldre. 

*Tilstedeværende voksne 

med fokus på trygghet og 

gode samtaler. 

Høst *Få innsikt i forandringer i 

naturen. 

*Oppleve glede og 

mestring gjennom ulike 

høstaktiviteter. 

* Få kunnskap om 
jakt/ulike jaktformer. 

*Få kunnskap om det som 

vokser i jorda og skogen 

*Få kjennskap til andre 

land og deres tradisjoner 
og kultur 

*Gå på turer i nærmiljøet. 

*Undre seg sammen barn 

og voksne. 

*Turer ut/og besøk i 

barnehagen for å få innsikt 

i ulike jaktformer. 

*Høste inn fra egen 

kjøkkenhage og naturen. 

*Markere FN-dagen 24.10  

Brannvern *Barna skal få 

grunnleggende kunnskaper 

om brannvern. 

*Vi bruker et eget 

brannvernopplegg. 

*Gjennomfører 

brannøvelse. 
*Besøk av brannbil. 
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November- desember 
 

Emner Mål Innhold 

Advent *Få kunnskap om advent. 

*Legge til rette for gode 

opplevelser og en 

forventningsfull førjulstid. 

*Adventssamlinger. 

*Luciabesøk fra skolen. 

*Førskolegruppa på 

juletrehogst. 
*Lysfrokost. 

*Grøtfest m/barn og 

foreldre. 

Juleforberedelser *Få kunnskap om julens 

budskap og tradisjoner. 

*Skape gode 

fellesopplevelser. 

*Julesamling med Ralph 

prest. 

*Snakke om hvorfor vi 

feirer jul. 
*Synge julesanger. 

*Fortellinger. 

*Lage julegaver. 

*Julefest m/nissebesøk. 
*Juletrehogst. 

 
 

 
 

 
 

Januar- februar 
 

Emner Mål Innhold 

Vinter 

 

*Oppleve glede og 

mestring gjennom 

vinteraktiviteter. 

*Bli kjent med forandringer 

i naturen. 

*Vinteruke 

*Vinteraktiviteter (ski, ake, 

skøyter, leke og bygge 

med snø, fryse vann-is). 

*Skitur for ekornbarna. 

Digitale verktøy *Få erfaring med ulike 

digitale verktøy 

*Bruke ulike digitale verktøy 

Som f.eks beebot, digitalt 

mikroskop, ulike apper, 

fotografering, moviemaker 

etc 
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Mars- april 
 

Emner Mål Innhold 

Vår *Oppleve glede og 

mestring med vår og 

sommer -aktiviteter. 

*Bli kjent med forandringer 

i naturen. 

*Avrunde barnehageåret på 

en god måte. 

*Uteliv. 

*Turer og 

sommeravslutning. 
*Livet i fuglekassene. 

*Fokus på at det spirer og 

gror. 

*Barna undrer seg sammen 

med voksne. 
Påske *Bli kjent med påskens 

tradisjoner og budskap 

med fokus på undring og 

nytt liv. 

*Lage påskepynt. 

*Fortelle påskefortellinger. 

*Snakke om hvorfor vi 

feirer påske. 

*Påskefrokost med 

besteforeldre. 

*Ruge frem kyllinger 

Førstehjelp-uke *Vi lærer enkel/ 

grunnleggende 

førstehjelp/ hva vi gjør 

når uhell oppstår.  

*Bruker Henry-dukka og et 
opplegg rundt førstehjelp i 
barnehage 

 

Mai- juni 
 

Emner Mål Innhold 

Vår og sommar Se mars/april Se mars/april 

Miljøuke *Lære barna om hvordan vi 

kan ta vare på det rundt 

oss. 

*Lære om bærekraftig 

utvikling og kildesortering. 

*Plukke søppel. 

*Ruskendag hvor vi raker 

og pynter i barnehagen 

vår. 
*Plante og så. 

Trafikkuke 
 
 

*Barna skal få kunnskap 

om trafikkregler og 

trafikkvett. 

*Vi bruker pedagogisk 

opplegg om «TARKUS» 

og «NAFFEN». 
*Vi studerer trafikkskilt. 

*Sykkeltrening for 

storeklubben. 
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EMNEPLAN FURUKVISTEN 

Overordnet tema; Sosial kompetanse 
 

August- september- oktober 
 

Emner Mål Innhold 

Tilvenning, bli kjent, 

trygghet, vennskap 

*Barn og foreldre skal føle 

seg trygge på barnehagen. 

*Skape tilhørighet, 

relasjoner og vennskap. 

*Skape en trygg base og 

havn for barna. 

*Bli kjent med barnehagen 

og hverdagsrutinene. 

*Lek på golvet sammen 

med tilstedeværende 

voksne. 

*Små stunder med sanger, 

rim og regler, eventyr og 

billedbøker. 
*Være i små grupper. 
*Enkle bord-aktiviteter. 

*Musikk, sang og 

bevegelse. 

Høst *Bli kjent med høsten og 

forandringene i naturen. 

*Små turer i nærområdet 

for å plukke bær. 
*Turer i skogen 

for å plukke 
naturmaterialer til 

fuglekarnappen. 

*Småturer for å bli kjent i  

nærmiljøet  

Fuglekarnappen *Trekke til oss fugler i 

nærområdet som vi kan 

studere, undre oss over 

og gi mat gjennom hele 

året.  

*Bilder. 

*Sanger. 

*Samtale. 
 

 

November- desember 
 

Emner Mål Innhold 

Jul *Barna skal få kjennskap til 

julens tradisjoner og 

kristne budskap. 

*Skape en god 

førjulsstemning. 

*Ha gode opplevelser 

sammen. 

*Adventsstunder. 

*Lysfrokost. 

*Lage enkel julepynt og 

julegaver. 

*Julesanger og små 

julefortellinger. 
*Bruk av konkreter. 

*Grøtfest m/barn og 

foreldre. 

*Juleavslutning m/barn og 

personale. 

*Baking 
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Januar- februar 
 

Emner Mål Innhold 

Vann i alle former *Barna skal føle glede ved 

å leke seg med og i vann. 

*Lek med vann, og i vann. 

*Ulike vannaktiviteter 

*Fryse is/lage snø 

Digital praksis Stimulere til barns lek, 

kreativitet og læring. 

 *Lek og læring med salaby,  

bee-bot, de eldste lager  

digitalt eventyr og leke oss 

med det digitale  

mikroskopet.  

Vinter *Oppleve glede, mestring 

og fellesopplevelser. 

*Aktiviteter i snøen. 

*Bruk av bilder, sanger, 

konkreter. 
*Turer i nærmiljøet. 

Kroppen min * Bli kjent med egen 

kropp 

*Måle høyde 

*Tegne omriss 

*Ta bilder/silhuetter 

 

 

 

Mars- april 
 

Emner Mål Innhold 

Påske *Bli kjent med påskens 

tradisjoner på en enkel 

måte. 

*Besteforeldrefrokost 

*Lage påskepynt 

Vår 

 

*Bli kjent med våren og 

forandringer i naturen. 

*Små turer i nærmiljøet 
*Finne vårtegn 

*Det spirer og gror i 

barnehagen. 

*Så og plante i 

kasser 
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Mai- juni 
 

Emner Mål Innhold 

Vår Se mars-april *Ruskendag hvor også de 

små hjelper til med å 
plante- så- rake. 

Sommer i barnehagen *Bli kjent med sommeren. 

*Kjenne på mestring og 

glede. 

*Vi nyter sommeren og er 

mye ute. 
*Turer i nærområdet. 
*Sommerfest i barnehagen 

 

 
 

 

GOD SOMMER!
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AKTIVITETSKALENDER 

Viktige datoer i løpet av barnehageåret 
 

 

 

11. og 12. august 
 

Planleggingsdager 

8. september Foreldrekaffe på Furukvisten 

9. september 

 

Foreldrekaffe Kongla 

20. september Foreldremøte 

28. september 

 

Fotografering 

Uke 39/40 Høst-uker 

23. november 
 

Lysfrokost Kongla 

23.november Førskolegruppa henter juletre 

24.november Lysfrokost Furukvisten 

25. november 
 

Planleggingsdag 

28.,2.,9.,16. desember Felles adventssamling 

06. desember  Grøtfest med barn og foreldre 

15. desember Julefest for barn og ansatte 

3. februar Planleggingsdag 

Uke 5 Samisk uke 

6. februar Samefolkets dag 

Uke 7/8 Vinteruker 

17.februar Karneval 

21.mars Foreldremøte 

30. mars Besteforeldrefrokost Kongla 

31. mars Besteforeldrefrokost Furukvisten 

19. april Foreldrekaffe Kongla 

20. april Foreldrekaffe Furukvisten 

Uke 18/19 Vår/miljøuker  

10.mai Ruskendag for barn og ansatte 

Dugnad for foreldre/foresatte  

19. mai Planleggingsdag 

Uke 21 og 22 Trafikkuker 

Uke 23 Sommeravslutning som arrangeres av foreldrene til barna født 
2017 

Uke 23 Overnatting for førskolebarna 

Uke 24 Sommeraktivitetsdag 

 

 


