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Innledning 
Årsplan er et dokument som alle barnehager skal utarbeide (jfr. Lov om barnehage og 
rammeplanen). 
  

Samarbeidet med barnas hjem skal ligge til grunn for virksomheten. Spørsmål om innhold og 

prioriteringer må drøftes i foreldrerådet og i samarbeidsutvalget. Enhetsleder har det faglige 

ansvaret for årsplanens innhold. Årsplanen skal i tråd med Barnehagelovens § 2, siste ledd, 

fastsettes av samarbeidsutvalget.  

 

Årsplanen består av to deler, en generell del (beskriver barnehagens faktiske innhold) og en 

informasjonsdel.  Årsplanen skal også fortelle hvordan barnehagen vil gi informasjon om vår 

pedagogiske virksomhet for barnehageåret. I løpet av mange år er det utviklet et svært godt 

samhold og samarbeid barnehagene imellom. En felles årsplan forsterker dette, og gir en 

felles ramme for det faglige innholdet og er tenkt som et utgangspunkt for månedsplaner. 

Dette for å sikre en lokal forankring av den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold 

og oppgaver. Vi ønsker å danne et felles ståsted som skal sikre god kvalitet og et grunnlag for 

videre kvalitetsutvikling. Den vil også være et viktig grunnlagsdokument når barnehagene 

vurderer og evaluerer sitt arbeid.  
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Verdigrunnlag 
Barnehagen skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og internasjonale 

konvensjoner som Norge har sluttet seg til. 

 Barn og barndom- Vi anerkjenner og ivaretar barnddommens egenverdi. Trivsel, 

vennskap og lek er fundamentet. Vi forbereder barna til aktiv deltakelse i samfunnet 

og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. Alle handlinger og avgjørelser som 

berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn. Barna skal møtes 

som individer, og vi har respekt for barnets opplevelsesverden. Vi skal gi rom for 

barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap 

med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. Vi møter barna 

med empati og de skal få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til 

tilgivelse. 

 Demokrati- Barna skal få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden 

de er en del av, gjennom å delta i fellesskapet i barnehagen. Vi fremmer demokrati, og 

vi skal være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og 

delta.  Barna får oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke på sitt eget 

språk. Meninger og perspektiver skal få komme til uttrykk og være utgangspunkt for 

utviklingen av barnehagen som demokratisk fellesskap. Barna skal ha forståelse for og 

slutte opp om demokratiske verdier og normer som ligger til grunn for det samfunnet 

vi har i dag. Barnets åndsfrihet skal anerkjennes. 

 Mangfold og gjensidig respekt- Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å 

tenke, handle og leve på. Vi skal samtidig gi felles erfaringer og synliggjøre verdien 

av fellesskapet. Vi skal lære av hverandre og fremme nysgjerrighet og undring over 

likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent 

for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Mangfold er en 

ressurs i det pedagogiske arbeidet. Vi støtter, styrker og følger opp barna ut fra deres 

egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Vi skal synliggjøre variasjoner i verdier, 

religion og livssyn.   

 Likestilling og likeverd- Barna skal møte og skape et likestilt samfunn. Alle skal ha 

like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i felleskap i alle aktiviteter i 

barnehagen. Vi reflekterer over egne holdninger for best mulig å kunne formidle og 

fremme likeverd og likestilling.  
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 Bærekraftig utvikling-Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 

Barnehagen skal fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftig samfunn. 

Barna skal kunne forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. Vi skal 

legge grunnlag for barnas evne til kritisk tenkning, handle etisk og vise solidaritet. 

Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. 

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold. Barna skal 

oppleve tilhørighet til naturen. 

 Livsmestring og helse- Barnas psykiske og fysiske helse skal fremmes. Vi skal bidra 

til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi og forebygge krenkelser 

og mobbing. Vi skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike 

sider ved samspill, felleskap og vennskap. Barna får 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 dagen. Barnehagen er en arena for fysisk aktivitet 

og vi legger vekt på å fremme barnas bevegelsesglede og motorisk utvikling. Barna 

skal få et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. Vi har et bevisst 

forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, og vet hvordan vi kan forebygge 

og oppdage dette. Personalet kjenner opplysningsplikten, jf. barnehageloven § 22. 
 

Barnehagens visjon 
 

 
  

Denne visjonen stiller krav til de voksne, men hjelper oss samtidig til å sette fokus på hva vi 

ønsker og hvordan vi kan jobbe for å få det til. Forholdet mellom barn og voksne er 

asymmetrisk. Dette stiller store krav til hvordan voksne forvalter sin rolle. Den voksne har 

ansvar for kvaliteten på relasjonen og innholdet i den, samt forstå og ivareta barns ulike 

behov. Dette krever voksne som er: større, sterkere, klokere og gode.  Disse fire elementene 

må balanseres. Å være større betyr at man er mer erfaren enn barnet. At man er sterkere betyr 

at man som voksen holder fast ved noe. Klokheten ligger i at den voksne ser bak barnets 

umiddelbare ønsker, og forstår hva barnet har behov for. Samtidig skal den voksnes godhet 

være tilstede i alt man gjør overfor barnet (Øiestad 2011). En slik forståelse hos de voksne 

ligger til grunn for kjennetegns beskrivelsene. Barns medvirkning og aktive voksne er en 

forutsetning. Barna skal oppleve spennende og lærerike aktiviteter som hjelper dem videre i 

Trygge, varme, tydelige voksne i en inkluderende, og engasjerende 
barnehage!  
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utviklingen. Vi vil gi dem opplevelser de husker! Vi vil være voksne som sammen med barna 

åpner dører til det ukjente, og som tør å oppdage og utforske. Vi vil at barna skal føle de er 

med på å prege innholdet i barnehagehverdagen. Barnehagen arbeider for at personalet i 

barnehagene er reflekterte og tar bevisste og kloke valg. De skal legge til rette for reell 

medvirkning fra barn i lek og læring. Det er viktig at personalet som rollemodeller er bevisste 

på egne verdier og holdninger. Gjennom samspill utvikler vi oss som mennesker. Det å 

oppleve seg selv som en viktig del av et fellesskap, å lytte til hverandre, se hverandre, og vise 

respekt for hverandres særegenheter er viktige verdier å ta med seg i livet! Barn skal få bidra, 

og kjenne at de får til noe som fellesskapet har behov for. Gutter og jenter skal ha like 

muligheter til å bli sett og hørt, og å føle seg som en del av fellesskapet. Gjennom leken lærer 

barn grunnleggende ferdigheter som samarbeid, nestekjærlighet, empati og respekt for seg 

selv og for andre.  

 

Mål 
Vi ønsker voksne i barnehagen som: 

 Lar kreativiteten råde, både hos voksne og barn. Vi er allsidige og kreative. 

 Verdsetter barnekulturen og barnas initiativ. 

 Gir leken tid og rom slik at alle barn skal finne sin plass i leken sammen med de andre 

barna.  

 Er anerkjennende og oppmuntrende, slik at barna tør å erfare og prøve nye ting. Sier 

JA til vi vet hvorfor vi sier nei. 

 Fremstår som gode rollemodeller/ trygge, tydelige, varme og tilstedeværende som 

møter barna med respekt, toleranse og omsorg.  Vi vil være en barnehage hvor alle 

skal føle seg sett, trygge og verdsatte, slik at barna får tro på både seg selv og andre. 

  For å skape et godt miljø i barnehagen er det også avgjørende at personalet innehar 

høy kompetanse, er tilstedeværende, trives og samarbeider godt. Et godt 

personalsamarbeid gir positive ringvirkninger på alle plan. 

 

Styringsverktøy 
Lov om barnehage 
Alle barnehager skal drives etter Lov om barnehager m/forskrifter, samt lokale politiske 

vedtak. Loven angir mandatet for barnehagevirksomheten og hva barnehagene plikter å 

arbeide etter. Den opplyser om eiers og kommunens ansvar. 
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Rammeplan for barnehage 
Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som gir retningslinjer for barnehagens 

verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den er et arbeidsredskap for å sikre en livslang læring og 

en helhet i barnets utvikling. Barnehagevirksomheten i Norge sorterer under 

Kunnskapsdepartementet, og er dermed en del av utdanningssystemet. Fagområdene i planen 

er i stor grad de samme som barna møter når de senere begynner på skolen. Målet med 

Rammeplanen er å gi barnehagens personale en forpliktende ramme for planlegging, 

gjennomføring og vurdering av arbeidet som gjøres. Barnehagen er en lærende organisasjon 

der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og 

være tydelige rollemodeller. Personalet skal ivareta relasjoner mellom barna i grupper, 

mellom barn og personal og mellom personal og foreldre. Rammeplanen gir også informasjon 

til foreldre, og gir dem en innsikt i hva som vektlegges. Den gir en mulighet til medvirkning 

og medbestemmelse gjennom de valgte foreldrerepresentanter og samarbeidsutvalg i den 

enkelte barnehage. Rammeplanen retter seg mot barnehagens eiere, både private og 

kommunen. Rammeplanen beskriver barnehagene som pedagogiske virksomheter og skal 

tilpasses lokale forhold og ulike typer barnehager. 

Barnehagen skal:  

 ha en pedagogisk ledelse med ansvar for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. 

Styrer/ daglig leder har sammen med de pedagogiske ledere ansvar for dette. Det øvrige 

personalet har et medansvar i dette arbeidet. 

 bygge på et helhetlig læringssyn, der omsorg, lek og læring er sentrale deler 

 være i endring og utvikling 

 være kulturskaper og kulturformidler 

 

Vedtektene for de kommunale barnehagene finnes tilgjengelige på barnehagenes 

hjemmesider. Barnehagene er forpliktet til å drive i tråd med disse.  

 

Kompetanseutvikling - Kompetanseutviklingsplan for 2017-2020  
I Oddeskogen og Hornnes barnehage er det gode tradisjoner for treffpunkt for alle 

yrkesgruppene på tvers av barnehagene. Dette bidrar til at alle får samme informasjon, og at 

barnehagene har et felles utgangspunkt. Gjennom erfaringsutveksling, kurs og møter økes 

barnehagepersonalets kompetanse og bevisstgjøring. Kompetanseheving av hele 
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personalgruppen er et viktig fokus. Vi har kompetente voksne med fokus på å være varme, 

tydelige og tilstedeværende. Vi har felles kompetanseheving på personalmøter hver måned, 

og på ukentlige pedagogisk leder møter og avdelingsmøter, hvor vi også planlegger og 

evaluerer vårt arbeid.  Enhet for barnehage har en felles, overordnet kompetanseplan vedtatt i 

kommunestyret 17.11.2016 K-styresak nr. 71/16 . Barnehagene deltar også i ulike 

samarbeidsprosjekt på tvers av barnehagene og i samarbeid med andre fagfelt innen 

kommunen. Barnehagen skal arbeide i tråd med Kompetansehevingsplan for 

barnehagesektoren 2017-2020, fokusområdene for perioden er:  

 Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon 

 Danning, kulturelt mangfold og læringsmiljø i barnehagen 

 

Tema for barnehageåret 2017-2018 er Leken som danningsarena  

 

Barnehager i utvikling må stadig søke og ta i bruk ny kunnskap. Forskningsbasert kunnskap 

gir barnehagen informasjon om hva som er hensiktsmessig og effektiv praksis på deres felt, 

og gir oss kunnskap til å gjøre mer av det vi vet virker. Dette betyr imidlertid ikke at egne 

erfaringer og kunnskap om det enkelte barn er uviktige, men de må ses i sammenheng med 

teori og aktuell forskning på feltet for å sikre en kunnskapsbasert praksis (Ertesvåg og Roland 

2013). Når disse elementene ses i sammenheng, kan man best gjøre en faglig vurdering av 

hva som vil være barnets beste. Barnets beste skal alltid ligge til grunn for personalets 

handlinger og tiltak.  

 

Foreldremedvirkning 
Forskning viser at samarbeid med foreldrene er viktig for barns fungering og trivsel i 

barnehagen. Videre vil et godt foreldresamarbeid bidra til at man utvikler en større felles 

forståelse av barnets behov. På den måten blir begge arenaer bedre i stand til å støtte barnets 

læringsprosess, både hver for seg og sammen (LaRouque, Kleiman & Darling, 2011). I 

Oddeskogen og Hornnes barnehage ønsker vi å oppnå best mulig kontakt med hver enkelt av 

foreldrene/ foresatte, for å samarbeide best mulig om det enkelte barns opplevelser og 

utvikling. Dette krever åpenhet, gjensidig anerkjennelse, tillit og god kommunikasjon!  

…i samarbeid og forståelse med hjemmet… 
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Og ikke minst klare forventninger foreldre og barnehagen har til hverandre. Samarbeidet 

mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Viktige arenaer for dette 

er: 

 Det daglige møtet med foreldre og barn i garderoben.  

 Foreldremøter minst 1 gang i året 

 Det tilbys foreldresamtaler minst 2 ganger i året 

 Ulike arrangementer der familien blir invitert 

 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

Foreldre/Foresatte kan også forvente av barnehagen: 

 Bidrar til et godt samarbeid om ditt barn. 

 Informasjon dersom noe spesielt har hendt i løpet av dagen. 

 Samtale med en av de voksne på ditt barns avdeling ved behov.  

 At vi tar kontakt raskt ved tegn på at ditt barn mobber/stenger ute eller blir 

mobbet/utestengt. 

 At ditt barn blir sett, møtt med respekt, anerkjennesle og tatt på alvor. 

 At vi ringer og ber dere hente barna ved feber, oppkast, diare eller dårlig 

almenntilstand. 

Barnehagen forventer av foreldre/foresatte: 

 Bidrar til et godt samarbeid om ditt barn. 

 Leser informasjon og kommer med reaksjoner på det vi gjør, både positivt og negativt 

 Informerer vedrørende endringer av familiesituasjon, sterke opplevelser eller annet 

som kan påvirke barnet. 

 Møter opp på møter og arrangementer. 

 Tar kontakt med barnehagen dersom dere hører om mobbing/utestengning i 

barnehagen. 

 Sørger for god orden i garderobehyllen i tråd med årstiden. Merker tøy og sko med 

barnets navn. 

 Sikrer barnet i bilen. Slår av motoren og tar med nøkkel. 

 Ikke offentligjør egne bilder eller video tatt i barnehagesammenheng på nett/sosiale 

medier. 

 Gir beskjed dersom barnet er sykt/ikke kommer i barnehagen. 

 Bidrar til at barnehagen er et snus og røykfritt område. 

  Legg vekk mobilen- du skal på dagens viktigste møte, med ditt barn. 
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Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
Et foreldreråd består av samtlige foreldre/ foresatte i en barnehage. Rådet skal fremme deres 

felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 

godt barnehagemiljø. Nasjonalt er det etablert et foreldreutvalg for barnehager; FUB. FUB 

skal hjelpe foreldrene med informasjon og veiledning om deres rettigheter og muligheter til 

medvirkning på lokalt plan. I Oddeskogen og Hornnes barnehage er samarbeidsutvalget (SU) 

et rådgivende, kontaktskapende og samordnende utvalg. Samarbeidsutvalget blir forelagt 

saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og i forhold til foreldrene. 

Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer. 

Samarbeidsutvalget skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Utvalget 

består av foreldre/ foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. 

Barnehagens eier kan delta etter eget ønske.  

Se forøvrig retningslinjer for FAU og SU som ligger på barnehagens hjemmeside.  

 

Barns medvirkning 

 
Barn i barnehagene 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. I FNs barnekonvensjon står det at”Barn har rett til å si sin mening i 

alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt.” Barn har rett til å uttrykke sitt 

syn på barnehagen. Både kroppslig og språklig gir barn utrykk for hvordan de har det. Hvor 
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omfattende medvirkningen er, og hvordan retten til medvirkningen praktiseres, er avhengig av 

barns alder, modenhet og funksjonsnivå. Barna skal ikke overlates til et ansvar de ikke er 

rustet til å ta. Barns medvirkning er viktig for at barn skal oppleve fellesskap og at deres 

mening blir hørt og tatt på alvor – et viktig ledd i demokratibygging. Dette skaper trygghet og 

gir rom for følelsesmessige uttrykk, noe som igjen fører til at barn viser omsorg og empati for 

hverandre. Medvirkning er en form for deltakelse hvor voksne har hovedansvaret, men hvor 

barna skal «virke sammen med» og spille en rolle. At barnehagen gir barna mulighet til å leke 

og utforske sammen med andre barn er derfor sentralt for barns mulighet til å utvikle og 

ivareta vennskapsrelasjoner, og for deres trivsel. Blant annet liker barn å få være med å 

bestemme hva de skal gjøre ute og inne, og at de fritt kan ta i bruk rommene og tingene i 

barnehagen (Bratterud m. fl. 2012).  

Gjennom barnefellesskapet og samspill med voksne får barna øve på og utvikle ferdigheter 

som språk, sosial kompetanse, oppmerksomhet og selvregulering. Dette er viktige ferdigheter 

som både er av betydning”her og nå”, men også i et videre skoleløp (Bodrova og Leong 2005, 

Udir4, McClelland, M. M.). 

 

I våre barnehager ser vi dette igjen blant annet ved: 

 Vi oppfordrer barna til å hjelpe hverandre. 

 Utfordrer barna til selvstendighetstrening, for eksempel å kle på seg selv og rydde 

etter måltider. 

 Bursdager, barna er barnet midtpunktet og velger deler av innholdet denne dag. 

 Egen gruppe for skolestartere.  

 Turer 

 Dokumentasjon i barns høyde 

 Barn som får påvirke sin egen hverdag, og opplever at deres bidrag blir verdsatt 

 Barn får komme med sine innspill 

 Barn som tør å uttrykke sine tanker og følelser  

 Barn som lærer å ta konsekvensene av egne valg 

 Det barna uttrykker/ sier vil bli tatt med planlegging, og vi legger opp til aktiviteter 

som barnegruppen viser spesielt interesse for.  
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Satsingsområder 
Være sammen 

 

 
 
Være sammen er kompetanseutvikling i barnehagen. Målet er å heve kompetansen til alle 

ansatte i barnehagen, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes. I dette 

arbeidet er det sterkt fokus på implementeringsarbeidet, som omhandler hvordan hver 

barnehage tar teoriene i bruk. Kjerneinnholdet er autoritative voksne, relasjonsbygging, 

kommunikasjon, tidlig innsats, håndtering av utfordrende adferd, implementering og 

organisasjonsutvikling. Det teoretiske innholdet er utarbeidet av førsteamanuensis Pål Roland 

og professor Ingunn Størksen, som begge arbeider ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og 

adferdsforskning, UiS. 

 

Vi er Løvebarnehager! Løveloven er den som gjelder hos oss.  

 Kan du løveloven? Jeg skal være meg! Men gi plass til andre slik at de blir seg! Bry 

meg om en annen, Hjelpe når jeg kan! Slik blir livet bedre for barn i alle land!   

 Ser du en som plages? Det er ikke bra! Alle må stå sammen om å si ifra! Alle barn på 

jorden har den samme rett, til å være trygge og til å være sett!  

Det sentrale er at barna får være seg selv samtidig med at de tar hensyn og gir plass til de 

rundt seg. Dette er et program vi har arbeidet med over flere år. Det handler om sosial 

kompetanse, inkludering og aggresjonsmestring. Barna skal bli trygge på egne og andre 

følelser og klare å fortelle om både gode opplevelser og det som kanskje kan være vanskelig. 

Vi ønsker at barna skal se flere ulike handlingsmuligheter, enn å utagere når de blir frustrerte. 

Vi ønsker at barna ser andres behov og handler i forhold til dem. Regnbueløven bor på alle 

avdelinger. Vi bruker materiellet som skal bidra til refleksjon sammen med barna om hvordan 

vi har det sammen og hvordan ulike dilemmaer kan løses. 

Personalet arbeider kontinuerlig med voksenrollen. Personalet får jevnlig kompetanseheving i 

forhold til autoritativ(varm) grensesetting, aggresjonsmestring, utestenging/mobbing og 

forebygging. Kompetanseheving foregår på planleggingsdager, personalmøter og 
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avdelingsmøter og personalet reflekterer over egenpraksis: Hvordan vi bygger gode relasjoner 

til barna? Hvordan arbeider vi med barnas samspill dem imellom? Hvilke rammer som er best 

for utvikling- og hva må vi gjøre for å oppnå dette? Vi vil gi barna trygge og forutsigbare 

rammer og at barna skal oppleve voksne som bryr seg om det enkelte barn og om 

barnegruppen som helhet.  Positive og nære relasjoner mellom barn og voksne er av stor 

betydning for barns trivsel og utvikling. Spesielt fremheves personalets evne til sensitiv og 

stimulerende omsorg, som den faktoren som bidrar aller mest til barnas positive utvikling i 

barnehagen (Burchinal og Cryer 2003 i NOU 2012). Gjennom gode relasjoner og positive 

samspill lærer barn blant annet å regulere følelsene sine (Øiestad 2011). Gode relasjoner 

mellom voksne og barn er samtidig av betydning for barns jevnaldringsrelasjoner. (Hughes, 

Cavell og Wilsson 2001 i Drugli 2010). 

Sist men ikke minst ønsker vi også å samarbeide med foreldre om dette og bidra til å styrke 

foreldre i sin foreldrerolle.  

  

Les mer på www.væresammen.no 

 
 

 

 

 

 

http://www.v%C3%A6resammen.no/
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Leken som danningsarena 

 
Leken er en viktig del av barnehagens hverdag. Vi har hatt et sterkt fokus på leken forrige 

barnehageår, og ønsker å fortsette videre med dette arbeidet. Vi vil derfor trekke inn begrepet 

danning, og rette fokuset på leken som danningsarena. Danning er en livslang prosess som 

handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter, både i samspill 

med andre mennesker og omgivelsene. Barn dannes inn i et samfunn preget av etnisk og 

kulturell variasjon. De skal utvikle evne til å forholde seg til og bidra til dette mangfoldet på 

en konstruktiv og inkluderende måte. Barn og voksne skal i felleskap og ut fra sine 

forutsetninger utforske begreper som danner grunnlag for hvordan vi forstår verden. Å forstå 

sin egen identitet og kultur i møte med samfunnet er en forutsetning for inkludering og 

toleranse.. Leken oppfattes ofte som noe som «bare kommer av seg selv». Å tilrettelegge for 

god lek i barnehagen er en krevende oppgave. Det er mange hensyn som skal tas hver enkelt 

dag for at det enkelte barn skal kunne ha en god lek sammen med venner, en lek som gir rom 

for læring, kreativitet, spenning, variasjon og utfordring. 

 

Sammenheng mellom lek og vennskap er viktig. Forskning viser at det er rundt 10 – 12 % av 

barna i barnehagealder som står utenfor i lek. Barnehagens mål må være at alle barn skal finne 
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sin plass i leken sammen med de andre barna. Det er viktig at de voksne har god kunnskap om 

lek for å kunne lese og forstå samspill i barnegruppen. Det er de voksnes ansvar å sikre at 

barna har like muligheter for å delta i lek og på den måten legge til rette for å etablere og 

vedlikeholde vennskap. Gjennom kompetanseheving ønsker vi blant annet å se på hva den 

gode leken er for det enkelte barn og hvordan vi kan få den gode leken i barnehagen.  Vi vil 

jobbe med egenledelse i lek. Prøve å gi rolleleken en ny plass i barnas lekeverden. Vi vil se på 

voksenrollen i forhold til det å stimulere til lek og egen deltagelse i lek. Hvordan kan vi hjelpe 

barn som står utenfor inn i leken. Vi skal bruke leken som metode i et danningsperspektiv.  

«Blir man ikke sett, er man ingenting», (CC Cowboys). 

 Det er i møte med andre vi blir bekreftet som et menneske som blir elsket, som er god nok og 

verdsatt ut i fra de forutsetningene vi har. I ord, blikk, hender, kropp og ulike erfaringer 

dannes selvbildet og forståelse for andre. Gjennom gode erfaringer etableres åpenhet, tillit og 

trygghet i møtet med nye erfaringer og mennesker. I barnehagehverdagen vil barn bli 

utestengt fra lek, det vil bli sagt stygge ting og noen vil bli lei seg. Vi ønsker at voksne skal 

drive et grunnleggende holdningsarbeid og handle slik at barn ikke opplever at de gjentatte 

ganger utsettes for negative hendelser fra andre i lek og samspill, der barn opplever at de ikke 

er en betydningsfull person i fellesskapet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagens formål og innhold 

…Ivareta barns behov for omsorg, lek og læring og danning som grunnlag 
for allsidig utvikling… 
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Omsorg  

 
Omsorg er en kvalitet i relasjonen mellom mennesker. Viktige elementer i en omsorgsfull 

relasjon er romslighet, lydhørhet, sensitivitet og innlevelse. Dette forutsetter voksne som er 

oppmerksomt nærværende i møtet med barn, og som er villige til å inngå i samspill (KD 

2011). Videre handler omsorg om voksne som ser, forstår og ivaretar barns ulike behov. 

Gjennom god omsorg utvikler barnet trygg tilknytning til personalet, og denne tilknytningen 

er viktig for barns utvikling (Drugli 2010). Barnehagen skal ivareta barnas behov for fysisk 

omsorg, i dette ligger også behov for ro og hvile. 

Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen og har en verdi i seg selv. God omsorg 

skaper trygghet og trivsel, og bidrar til at barna utvikler tillit til seg selv og andre. I et godt 

omsorgsmiljø vil barn gradvis lære å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet, gjennom at 

barnas egne omsorgshandlinger verdsettes og støttes. De voksne må derfor legge til rette for 

at barna ikke bare mottar omsorg, men selv gir og verdsetter andres omsorgshandlinger (KD 

2011).  

Ansatte i barnehagene i barnehagene våre har alltid barnets beste i fokus! De voksne skal 

alltid reflektere over sine reaksjoner og relasjoner overfor barna og sette ord på sine følelser: 

”Sier jeg det jeg gjør nå fordi jeg har rett, eller fordi det er til barnets beste?” De ansatte er 

oppriktig interesserte i og ser etter det unike i hvert barn. Hva er deres interesser, hva liker de 

å holde på med? Hvem er de egentlig? De voksne respekterer at barn har ulike behov og 

møter dem der de er. 
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God kommunikasjon mellom foreldre/ foresatte og barnehagen er en viktig faktor for at 

personalet skal være i stand til å forstå barnets behov og gi god og riktig omsorg. Det er til det 

beste for barnet at både foreldre og ansatte gjensidig informer om hendelser og situasjoner 

som påvirker barnet. 

 

Barna speiler seg i de voksne. De voksnes holdninger og handlinger er derfor viktig i forhold 

til barns utvikling og opplevelse av seg selv og virkeligheten. Ansvaret for den gode 

relasjonen ligger derfor hos de voksne. Den voksnes rolle og adferd er avgjørende for de 

prosessene som skjer i barnet. Det handler hele tiden om lyttende, tilstedeværende voksne 

som handler reflektert ut fra det de ser og hører. De ansatte er genuint opptatt av at 

barnehagebarna skal få den omsorgen de har behov for. Det krever at de voksne har evne og 

vilje til godt samspill med hverandre og barna. 

Riktig omsorg gir selvstendige barn. Barn oppmuntres til å mestre ut fra evner og 

utvikling. 

 

Lek 

 
I Oddeskogen og Hornnes barnehage skal de voksne bidra til at alle barn får delta i 

lekefellesskapet og ha en venn. Barnehagens viktigste sosialiseringsarena er leken (RP s. 15) 

Voksnes rolle i leken er å være aktivt tilstede, være oppmerksom på hva som skjer og bidra til 

barns utvikling i lek. Gjennom lek med andre barn lærer barna sosiale spilleregler og koder til 

godt samspill med andre. Lek er viktig fordi dette er en aktivitet som er en kilde i barnet selv. 
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Den har en fremtredende plass i barns liv, og er deres viktigste læringsarena. Leken har verdi i 

seg selv, den er grunnlag for trivsel og skaper mening i hverdagen. Leken er barns eksistens!                                               

Barnehagen skal bidra til at: 

 Alle barn får delta i leken. Vi skal fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i 

lek og erfare glede i lek.  

 Barna får støtte og hjelp til å sette i gang lek alene eller i grupper. Støtte og berike barnas 

initativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, lærelyst og tiltro til egne evner. 

 Holde et øye til leken selv om de ikke deltar i leken/observere barnas lek 

 Delta i leken når dette er naturlig eller nødvendig 
 Barna lærer å forholde seg til andre, og takle ulike utfordringer som oppstår i leken 

 Barna gis tid, rom og lekemateriale som innbyr til lek 

 Barna får inntrykk og opplevelser som stimulerer til lek. Støtte barnas refleksjoner rundt 

situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse og mening sammen med dem. 

 Utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling av barnehagens innhold. 

 Barna bidrar til egen og andres læring. Bidrar til helhetlige læringsprosesser som fremmer 

barns trivsel og allsidige utvikling. 
 

 

 

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 felleskap. 

Barnehagen skal fremme solidaritet og samhold, samtidig som det enkelt barnet skal gis 

Barn leker, derfor er de… 
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mulighet til egne uttrykk og handlinger. Dette skal verdsettes og følges opp. Vi skal bidra til 

at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. De skal føle 

tilhørighet til natur, kultur og samfunnet.  

Vi lar barna delta i beslutningsprosesser og utvikling av innhold. Vi støtter barnas 

synspunkter og ønsker å bidra til en mening i den verden de er en del av. Ved samspill, 

dialog, lek og utforskning skal vi bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk 

vurderingsevne, evne til å yte motstand og gi barna handlingskompetanse slik at vi sammen 

kan bidra til endringer. 

Vi skal: 

 Tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og 

positive selvforståelse. 

 Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet. 

 Verdsette og synliggjøre ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet. 

 Legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger. 

 Utfordre banras tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler. 

 Synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, 

utforskning og læring. 

 

Læring 

Det er nær sammenheng mellom omsorg og læring. Barn har behov for å utforske og lære, og 

læring skjer gjennom sosial deltakelse. Å tilrettelegge for meningsfylte og varierte aktiviteter, 

og for barns deltakelse i samspill med andre barn, er derfor også viktige dimensjoner ved et 

omsorgsmiljø. Gjennom samspill med andre i ulike aktiviteter kan både barn og personale 

støtte den enkeltes konstruksjon av kunnskap og tilegnelse av ferdigheter. Voksne i 

barnehagen har ansvaret for å fremme læring både i spontane her-og-nå-situasjoner og 

gjennom strukturerte situasjoner. Begge skal bygge på Rammeplanens innhold og fagområder 

og kunnskap om barns utvikling. I en barnegruppe vil det alltid være variasjon i barns 

erfaringer og utviklingsnivå. Det vil derfor variere hva barn lærer gjennom deltagelse i felles 

opplevelser og aktiviteter.  

Læring i her-og-nå situasjoner forutsetter voksne som ser læringsmuligheter i ulike 

situasjoner i barnehagen. De må gjøre kontinuerlige øyeblikks vurderinger av hvilke 

kunnskaper og ferdigheter de vil fremme, og ut fra disse vurderingene være målrettede i sitt 

samspill med barna.  
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Strukturerte situasjoner kjennetegnes av at de voksne legger til rette for barnas læring 

gjennom planlagte aktiviteter. Innholdet i aktivitetene skal være varierte, målrettede, og ha en 

tydelig progresjon. I planleggingen av aktivitetene må de voksne ta hensyn til at barn er ulike, 

og legge opp aktivitetene slik at alle barn får noe å strekke seg etter. Progresjon kan ivaretas 

gjennom aktiviteter med ulik vanskelighetsgrad, og ved å variere arbeidsformer og innhold 

etter barnegruppas og det enkelte barns behov. 

 

Barn lærer selv gjennom erfaring, undring og undersøkelse. Læring er nært knyttet til lek og 

omsorg. Barn lærer gjennom gjentakelser! I hverdagen gir barnehagen ulike erfaringer 

gjennom opplevelser og situasjoner som oppstår. Barnet er eksperter på egne opplevelser og 

har rett til å eie dem og gi uttrykk for dem. Det er grunnleggende viktig for all læring at barnet 

blir anerkjent slik det er.  I barnehagen er relasjonen mellom barn og voksne preget av varme, 

trygghet og tydelighet. De voksne ser muligheter, ikke begrensninger. De ansatte involverer 

seg, viser empati og ser på barnet som likeverdig. Barn skal motiveres, deres nysgjerrighet 

skal pirres ved at vi undrer oss sammen med 

dem. Barnehagen gir mulighet til å utforske, oppdage og lære! Glede og humor preger vår 

hverdag. 

I våre barnehager ser vi dette igjen blant annet ved: 

 Barna blir oppfordret til «å prøve selv.» 

 Barna får prøve ut ulikt materiell i lek og aktiviteter 

 Barna får positive og lærerike opplevelser 

 

Vennskap og felleskap 
Sosiale ferdigheter må læres, og denne læringen starter allerede tidlig første leveår. Det som 

kjennetegner sosial kompetanse er å vurdere hva som er hensiktsmessig å gjøre, og når en skal 

gjøre det i samspill med andre. Barn må ha en viss grad av sosial kompetanse for å kunne leke 

og lære. Derfor har vi mye fokus på dette i barnehagen, og mener det er avgjørende for 

barnets videre utvikling. Vi har fokus på tilstedeværende voksne og vi bruker materiellet 

knyttet til «Være sammen» programmet for å utvikle barnas refleksjons og 

handlingskompetanse. Vi skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestengning, 

mobbing, krenkelser og uheldige samspillmønstre. I arbeid med sosial kompetanse skal 

barnehagen bidra til at barnet utvikler ferdigheter i forhold til å:  

 kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner  
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 ta initiativ  

 oppleve vennskap og opprettholde vennskap  

 vise evne til å leve seg inn i andres situasjoner, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere 

over egne og andres følelser, opplevelser og meninger.  

 vise medfølelse  

 støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres og løse konflikter  

 ta hensyn  

 vise omsorg  

 utvikle trygghet på og stolthet over egen tilhørighet  

 utvikle respekt for andres kulturelle verdier og ytringer  

 vente på tur  

 ta imot beskjeder 

 

Kommunikasjon og språk 

 
I Oddeskogen og Hornnes barnehage er vi bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og 

påvirkes av barns helhetlige utvikling. Vi har, og har hatt et stort fokus på dette gjennom lang 

tid. Vi støtter barna i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Vi anerkjenner 

og verdsetter barnas ulike språk og kommunikasjonsuttrykk. Alle barn skal få god 
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språkstimulering i barnehagen. Alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer 

kommunikasjon og helhetlig språkutvikling.  

Personalet  

 Anerkjenner og responderer på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtter 

deres språkutvikling. 

 Stimulerer barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legger til rette for at alle 

barn involveres i samspill og samtaler. 

 Gir varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, 

redskap for tenkning, utrykk for tanker og følelser. 

 Er språklige forbilder og lydhøre. 

 Observerer, og støtter barn som har kommunikasjonsvansker, som er lite språklig 

aktive eller som har sen utvikling. 

 Bidra til et språklig mangfold, og fremme og utvikle norsk kompetanse. 

  

Barnehagens digitale praksis 
Vi bruker digitale verktøy (i-pad, PC og datatavle (Oddeskogen)) i det pedagogiske arbeidet 

for å støtte opp om barnas læring i et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Vi ønsker å 

bidra til barns lek, kreativitet og læring ved bruk av digitale verktøy. Digital dømmekraft står 

i fokus, og barna skal også utvikle en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.  

 Barna har tilgang til digitale verktøy for å utforske, leke, lære og skape sammen med 

personalet. 

 Voksne som er til stede og vurderer relevans og egnethet i barnas mediebruk. 

 

Verktøy og metoder 
Sol-modellen (ikke «den» de har i skolen) 

Prosjekt som metode 

Den didaktiske relasjonsmodell 

Diverse kartleggingsverktøy (Alle med, TRAS, Askeladden, MiO)     

 

 

Helhetlig læringssyn 
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Vi har et helhetlig læringssyn der omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og 

kommunikasjon og språk går hånd i hånd gjennom barnehagedagen. Alle områdene er 

gjensidig avhengig av hverandre og gir grunnlag for barnas trivsel og utvikling.  

Barns lek, læring og utvikling påvirkes av omgivelsene de befinner seg i. De voksne i 

barnehagen har ansvaret for å skape et godt omsorgs- og læringsmiljø. Det finnes ingen klar 

definisjon av hva et godt omsorgs- og læringsmiljø er.  

 

Oddeskogen og Hornnes som flerkulturell barnehage 
I Oddeskogen og Hornnes ønsker vi å ivareta det kulturelle mangfoldet i samfunnet. Å 

tilrettelegge for flerkulturelle barn er en naturlig del av barnehagens ordinære virksomhet. 

Den enkelte barnehage ønsker å gjenspeile det kulturelle, språklige og religiøse mangfoldet 

som er i barnegruppa. Vi tar utgangspunkt i det mangfoldet som omgir oss og lærer barna 

gjensidig respekt, forståelse og sameksistens. Vi har ulike kulturer, tradisjoner og språk som 

gjenspeiler seg i barnehagens planer og innhold. Barnehagen har egen plan for arbeid med 

minoritetsspråklige barn. Foreldre og barn skal oppleve at de blir møtt på en likeverdig og 

inkluderende måte og at de kan være stolt av sin identitet, tradisjon og kultur! 

 

Progresjonsplan 
For å sikre at barnehagen legger til rette for at barn kan få progresjon i sin utvikling har vi 

utarbeidet en plan for arbeidet innenfor de 7 fagområdene. Planen inneholder målsetninger for 

personalets arbeid på ulike modningstrinn for barna. Den inneholder også konkrete tiltak 

knyttet til arbeidet vi skal gjøre. Planen vil i hovedsak være lik fra år til år, men vil bli jevnlig 

redigert ut fra de erfaringer vi gjør oss underveis. Planen finner dere på barnehagens 

hjemmeside. 

De eldste barna/skolestartere  

I Evje og Hornnes kommune er det utarbeidet en egen plan og rutiner for å ivareta overgang 

mellom barnehage og skole. Dette for å sikre at barna kan få en trygg og god overgang fra 

barnehage og skole (evt. SFO). Det er gode rutiner for dialog mellom pedagoger i skoler og 

barnehager. Avdelinger med de størst barna har egne førskolegrupper. Barnehagebarna møter 

skolen i både uformelle og formelle arrangement. 
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Barnehagen som pedagogisk virksomhet 
Planlegging 
Barnehagene følger denne årsplanen. I tillegg utarbeides det også ulike 

planleggingsdokumenter som f.eks. temaplaner og andre planer etter behov. Planene skal 

synliggjøre hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barn, og barnegruppens interesser 

og behov. Samtidig skal progresjon i fagområdene tydeliggjøres slik at det blir sammenheng i 

hele barnehageforløpet, og at det vises hva barna har fått av opplevelser og læring. Personalet 

og barna i barnehagen er begge viktige aktører i planleggingen av det pedagogiske innholdet. 

Foreldre blir gitt mulighet til å påvirke gjennom foreldremøter, samarbeidsutvalg og daglig 

kontakt. Vi arbeider med planlegging gjennom de 5 planleggingsdagene i året, samt et 

personalmøte i måneden hvor hele personalgruppen er med. Her legges hovedtyngden av 

planleggingen av vårt pedagogiske arbeid. I tillegg har vi ukentlige ledermøter hvor vi 

diskuterer alle saker som har betydning for det pedagogiske tilbudet vi gir. Alle 

barnehagelærere har minst 4 timer i uken (100% stilling) som de bruker til planlegging, 

dokumentasjon og etterarbeid. Vi danner prosjektgrupper ift satsingsområder. Denne gruppen 

har ansvar for prosjektplan og hvordan holde fokus og driv for kompetanseheving av alle 

ansatte. Prosjektgrupper har møte en gang i måneden/ved behov. Fagarbeidere, /assistenter får 

avsatt tid ved behov for planlegging og dokumentasjon. Tillitsvalgte og verneombud har 

møter ca. en gang i måneden med ledelsen. Vi arbeider for at planene skal gi rom for barns 

medvirkning, gjennom observasjon, refleksjon, systematiske vurderinger og samtaler med 

barn og foreldre. 

 

Observasjon 
Observasjon er noe vi gjør daglig i alle barnehager. Observasjonene danner grunnlag for det 

vi skal dokumentere. Å observere er å iaktta, legge merke til, undersøke og holde utkikk etter 

noe. Vi setter barnets erfaringer og læring i sentrum. 

Enkeltbarnet: 

 Vi observerer enkeltbarnet for å få kunnskap om barnets personlighet, erfaringer og 

utviklingsnivå. Med utgangspunkt i opparbeidet kunnskap skal vi gi alle barn 

oppfølging/utfordringer tilpasset deres utviklingsnivå og sørge for at de har progresjon i 

sin utvikling. 

 Observasjonsverktøyet ”Alle med” blir brukt på alle barn minst en gang i året. Andre 

observasjonsverktøy, slik som for eksempel TRAS og Askeladden blir brukt ved behov. 
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Gruppe: 

 Vi observerer gruppen for å få kunnskap om det sosiale samspillet i barnegruppen, hva 

som faktisk skjer. Med utgangspunktet i denne kunnskapen reflekterer vi om vi arbeider i 

tråd med fastsatte målsetninger, om tiltakene våre fører oss dit vi vil. Vi videreutvikler det 

gode og snur det som ikke er så bra. 

 

Evaluering/Vurdering 
Barnehagene skal i sin årsplan definere hva som skal evalueres, beskrive hensikten med 

evalueringen, si hvem som skal delta, hvordan og når evalueringen finner sted. Vurdering er 

viktig for å se om planene fungerer i praksis, og med dette som bakgrunnsteppe planlegge 

videre for å bli enda bedre. Vurdering er også viktig for å kunne fornye virksomheten og 

barnehagen som en lærende organisasjon.  Å reflektere over og vurdere egen praksis sammen 

med andre, foreta justeringer og arbeide målrettet er nødvendig for å skape kvalitet i arbeidet 

med barna. Barnehagen ønsker å gjøre sine vurderinger kjent for foreldre, 

barnehagemyndighet, politikere og allmennheten. På den måten kan vi bidra til en åpen og 

bred debatt om barnehagens mål, innhold, oppgaver og kvalitet. 

Barnehagens personale reflekterer og diskuterer det daglige arbeidet og planer på de ulike 

møtene/planleggingsdagene vi har i barnehagen, samt fortløpende i barnehagehverdagen. 

Barnehagen vurderer også via brukerundersøkelser, barnesamtaler/intervju. I tillegg har vi 

årlige medarbeidersamtaler. 

 

Dokumentasjon  

Dokumentasjon er en metode for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og 

reflekterende praksis. Å dokumentere er en synliggjøring av det som skjer i barnehagen for 

verden rundt. Barnehagens dokumentasjon kan gi personalet, foreldre, lokalmiljø og 

kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i 

barnehagen. Vurderinger gir grunnlag for å tilpasse og videreutvikle det pedagogiske arbeidet. 

Vi skal ivareta barnas rett til vern om personlig integritet og et etisk perspektiv ligger til grunn 

ved dokumentasjon av barnegruppen og enkeltbarn. Personopplysninger behandles i tråd med 

personopplysningslova.  

 Observasjonsmetoder:”Alle med” som blir brukt på alle barn minst en gang i året, med 

foreldre/foresattes samtykke. 

 TRAS, Askeladden, MIO, mm. ved behov og med samtykke. 
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 Månedsplaner/månedsbrev og referater fra møter. 

 Praksisfortellinger, bilder, videoer osv. Alle avdelingene har en bilderamme hvor bilder 

fra dagen/uken legges ut til foreldre. Samt en tavle som ansatte skriver på hver dag. 

 Utstillinger hvor barns selvlagde produkter vises. 

 Besøksdag 

 Hjemmeside 

 

Fagområder 
Barnehagens områder for læring er delt inn i 7 fagområder for å sikre et variert og allsidig 

innhold. Fagområder, arbeidsmåter og innhold vil ofte overlappe hverandre og må sees i nær 

sammenheng. De er integrert i hverdagslivet, og i løpet av et barnehageår er vi innom alle 

fagområdene. Periodevis vektlegges enkelte områder mer enn andre. Plan for å sikre 

progresjon og barnehages årsplan viser hvordan barnehagen tilrettelegger for progresjon innen 

de ulike fagområdene. Vi jobber sjelden med et fagområde alene. Arbeidet er nært knyttet til 

hva som oppstår her og nå og vi jobber med flere fagområder samtidig. Undring, utforskning, 

og skapende aktiviteter har et stort fokus i forhold til at barna skal utvikle kunnskaper og 

ferdigheter innenfor alle fagområdene. 

Barnehagene har et bevisst forhold til bruk av IKT. Personalet skal legge til rette for at barna 

får erfare at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av 

kunnskap. 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 
Barnehagealderen er en avgjørende periode for språkutvikling og er derfor en viktig del av 

barnehagens innhold. Det å ha gode samtaler med barna og være en god lytter, er viktig for å 

utvikle barnas språk. Kulturoverføringer og barns kulturskaping er også knyttet til språk, tekst 

…bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse… 

...barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene... 
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og kommunikasjon. Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får 

utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av 

kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter 

gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til 

at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet 

og utvikling. 

I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og 

fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og 

kultur. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk. 

 

Barnehagen skal bidra til at barna: 

   uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter 

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

   videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd 

   leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord 

   møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer 

   opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale 

  
 utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning 

og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter. 

Personalet skal: 
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 skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke 

språk og kommunisere med andre 

  
 synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og 

identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer 

  
 invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, 

reflektere og stille spørsmål 

   oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme 

   støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket 

  
 bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og 

uttrykksformer 

   inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter. 

 

Kropp, bevegelse, mat og helse  

 
Barnehagealderen er den perioden barna lærer seg grunnleggende motoriske ferdigheter, 

kroppsbeherskelse, vaner, fysiske egenskaper og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og 

livskvalitet. Fagområdet gir grunnleggende erfaringer, ferdigheter, kunnskap og holdninger 

gjennom sanseinntrykk og bevegelse. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn skal 

oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og 

psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek, sosial 

samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barna skal bli 

kjent med kroppen sin og utvikle bevissthet om egne, og andres grenser.  
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Det mest naturlige for barn er bevegelse, og barns kontakt med andre barn utspiller seg oftest 

med kroppslige signaler og aktiviteter. Barnehagen har tur-dager hvor de går ut av 

barnehagens lekeområde. Alle barnehagebarn i Oddeskogen og Hornnes barnehage er ute i 

løpet av en barnehagedag. Barnehagene legger også vekt på et sunt og variert kosthold. 

Oddeskogen barnehage og Hornnes barnehage har en naturavdeling hvor dette fagområdet vil 

ha et stort fokus. Vi vil bruke naturen og dens muligheter som læringsarena. Avdelingene er 

ute 6 timer hver dag. 

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og 

skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter 

skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat 

kan bidra til god helse. 

Barnehagen skal bidra til at barna: 

  
 opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, 

året rundt 

  
 blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner 

for hygiene og et variert kosthold 

  
 videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 

egenskaper 

   opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer 

  
 blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne 

følelser 

   setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser 

   får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid. 

Personalet skal: 

  
 være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og 

anerkjenne barnets mestring 

  
 bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, 

hygiene, aktivitet og hvile 

  
 gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og 

kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet 

  
 bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen 

kropp og respekt for andres grenser 
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 legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, 

samtaler og fellesskapsfølelse hos barna 

  
 kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak 

som gjelder barn. 

Kunst, kultur og kreativitet 

 
 

Barnehagen som lokal kulturbærer… 

 
Fagområdet omhandler kulturelle uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, dans og 

musikk, språk og litteratur, teater, film, arkitektur og design. Disse formidler kulturarven, og 

er for barn viktige redskaper for sansing, opplevelse, tenkning og kommunikasjon. Å være 

sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. 

Barnehagen har god kontakt med kulturenheten, som sammen med enhetsleder for kultur gir 

alle barnehagene jevnlig tilbud om kulturelle arrangementer som teater og konserter som 

Rikskonsertene og den kulturelle bæremeisen. Barn og voksne i barnehagene utgjør et 

mangfold av identiteter og erfaringsbakgrunner som bør gjenspeiles i et tilsvarende mangfold 

av kulturuttrykk. Barna lever i aktivt samspill med sine omgivelser og skaper egne erfaringer 

og erobrer ny innsikt i relasjon til andre mennesker. Det er i dette spenningsfeltet barnehagen 

har en viktig rolle som kulturformidler. Kultur binder sammen fortid og nåtid. Ved å få 

kjennskap til lokale tradisjoner og historiske steder i Evje og Hornnes, utvikler barn en 
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tilhørighet og identitet til sitt nærmiljø. En slik forståelse vil også bidra til at barn lettere vil 

oppdage og anerkjenne andres kulturelle ståsted. I arbeid med fagområdet skal personalet 

stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, 

utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas 

kreative prosesser og uttrykk. 

Barnehagen skal bidra til at barna: 

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

uttrykksformer 

   tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 

  
 bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom 

skapende virksomhet ute og inne 

  
 møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar 

i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre 

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

   opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet. 

Personalet skal: 

   samtale med barna om deres og andres kunstneriske og kulturelle uttrykk 

   gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur 

   være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns egen tradisjonskultur og barnekultur 

  

 være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for 

deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforsking av de estetiske 

områdene 

  
 motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende 

virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer 

   synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom 

  
 gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og 

kulturuttrykk fra fortid og samtid 

   bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen. 

 

 

Natur, miljø og teknologi 



●●● 33 ●●● 
 

Barnehagen bidrar til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, vær 

og årstider, likeså miljøvern og bærekraftig utvikling. Det er et mål å utvikle barnas glede til 

naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Barnehagen skal 

legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som 

arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på 

naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av 

teknologi og redskaper. Barnehagene har et bevisst forhold til kildesortering. 

 

 
 

I begge barnehagene har vi egen naturavdeling, med plass til 12 barn hver dag. Dette er et 

tilbud til barn i aldersgruppen 3-6 år. Barna er ute fra kl. 9-15 hver dag.  

Forskning fra naturbarnehager viser at det er sammenheng mellom motorisk utvikling, og 

senere leseferdigheter.  

 

Barnehagen skal bidra til at barna: 

   opplever og utforsker naturen og naturens mangfold 

   får gode opplevelser med friluftsliv året rundt 

   opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 
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 får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt 

og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen 

   får kunnskap om dyr og dyreliv 

  
 lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i 

redskaper og teknologi 

  
 får kjennskap til menneskets livssyklus. 

 

Personalet skal: 

  
 legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, 

undring, utforsking og læring 

  
 gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på 

problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd 

  
 synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i 

naturen 

   utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna. 

 
 

Etikk, religion og filosofi 
Etikk, religion og filosofi former måter å oppfatte mennesker og verden på, og de preger våre 

verdier og holdninger. Barnehagene har et bevisst forhold til disse temaene. Det er viktig å gi 

rom for barns tanker om at Norge er et flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og 

respektere det mangfold som representeres i barnegruppen, samtidig som den skal formidle 

verdier og tradisjoner fra den kristne kulturarven. Barnehagene har samarbeid med kirken 

både på Evje og på Hornnes om å delta i markering av jul på. Fagområdet retter særlig 

oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av 

livssynsmangfold. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og 

filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, 

reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og 

dømmekraft. 

Barnehagen bidra til at barna: 

  
 får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og 

blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen 
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   utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål 

   får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier 

  
 får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen 

på 

  
 utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i 

et fellesskap. 

Personalet skal: 

  
 formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og 

tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer 

  
 utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og 

filosofiske spørsmål sammen med barna 

  
 bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for 

mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet 

  
 gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne 

kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen 

  
 samtale med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og være bevisst på hvordan 

egen deltakelse kan støtte og utvide barnas tenkning 

  

 identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer og 

holdninger og ha et bevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet 

med barna. 

 

Nærmiljø og samfunn   
Barnehagen representerer et betydningsfullt møtested mellom det private og det offentlige 

rom, mellom familie og samfunn. De skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med 

nysgjerrighet og tillit. Barns medvirkning i barnehagehverdagen gir den første innsikt i og 

erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Det er viktig at barnehagene gir kunnskap 

om og tilknytting til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. 

Evje og Hornnes kommune er opprinnelig et gammelt industri- og gruvesamfunn der Otra har 

vært og er en levende livsnerve. Vi har også mange spennende kulturhistoriske steder og 

minner. Barnehagene tar del i kulturen i nærmiljøet ved å bli kjent med f. eks: ulike bedrifter, 

butikker, museum og turer i nærområdet rundt barnehagen. 

Historielag og eldre mennesker er viktige bidragsytere til en levendegjøring av lokalhistorie. 

Barnehagene skal tilrettelegge for at slike møter mellom de ulike generasjonene finner sted, ved å 
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invitere inn i barnehagen eller gå på besøk. Avgjørende for at barn skal tilegne seg kunnskap om og 

kjennskap til kulturarven er at de må selv få delta i aktiviteter, ta i ting og være en del av hendelsene – 

ikke bare være tause tilhørere til en strøm av informasjon. Ved å forstå fortiden skapes også en ny 

erkjennelse av nåtid og fremtid. Her kan nye og spennende kulturuttrykk skapes.  

Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. Gjennom 

lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få 

begynnende kjennskap til menneskerettighetene. Fagområdet skal omfatte kjennskap til 

samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap til nasjonale minoriteter. 

Barnehagen bidra til at barna: 

 oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet 

   erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse 

 utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer 

å orientere seg og ferdes trygt 

   blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner 

   blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer 

   blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur 

   får kjennskap til nasjonale minoriteter. 

Personalet skal: 

 sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både 

for dem selv og for andre 

 introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å 

skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt 

 gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, 

fordommer, stereotypier og rasisme 

 
 gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig 

og fremtidig sammenheng 

 
 gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til 

merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner 

 
 gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt 

barnekonvensjonen. 

 
 

Antall, rom og form 
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Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og 

oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative 

og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og 

motivasjon for problemløsing. 

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, 

plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler 

også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. 

Barnehagen bidra til at barna: 

 oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger 

 utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper Erfarer, utforsker og leker 

med form og mønster  

 leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å 

uttrykke dette på  

 erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse  

 bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse 

 undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter 
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 undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever 

matematikkglede. 

Personalet skal: 

   bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen 

  
 bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å 

inspirere barna til matematisk tenkning 

  
 styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske 

sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer 

  
 legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med 

matematiske ideer og utdypende samtaler 

   stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing. 

 


