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ÅRSPLAN
Barnehagens årsplan er personalets pedagogiske arbeidsredskap, og baserer
seg på krav og retningslinjer fra blant annet:
Lov om barnehager og tilhørende forskrifter, Rammeplan for barnehagen,
FN`s barnekonvensjon, Kvalitetsplanen for Moss kommunes barnehager og
Moss kommunes rutine for overgangen mellom barnehage og skole. Planen
er inndelt i to deler, en del med informasjon om verdigrunnlag,
arbeidsmetoder, fokusområder, foreldresamarbeid og hva vi tilbyr i barnas
oppholdstid i barnehagen. Den siste delen inneholder en kalenderdel, som
beskriver hva personalet skal ha et spesielt fokus på i arbeidet som utøves og
informasjon om hva som skjer i barnehagen.
RAMBERG BARNEHAGE
Ramberg barnehage er en barnehage, som ligger i naturskjønne omgivelser
på Jeløy. Vi har et fantastisk uteområde, som innbyr til lek og aktivitet i
variert terreng i de ulike årstidene. Nærmiljøet vårt byr på flotte turområder
som vi benytter ukentlig.
Barnehagen er organisert i avdeling med barn 0-3 år og to avdelinger med
barn 3-5 år. Avdeling Gul og Avdeling Rød i 1.etg og Avdeling
Blå i 2.etg
GUL og RØD – barn født i 2016-2018 Avdeling Blå – barn født i 2019-2021

Med utgangspunkt i barnehagens årsplan utarbeider avdelingene månedsplaner.
Ukentlig blir det sendt ut referat fra barnehagehverdagen, hva barna og
personalet har vært opptatt av, i appen Visma.
Avdelingene deler seg i mindre grupper, flere ganger gjennom dagen. Vi utnytter
alle husets rom, og uterommet, for å kunne gi barna et tilpasset tilbud ut fra alder
og modenhet.
Barnehagen har Ramberg skole som nærmeste nabo. Vi får benytte gymsalen, og
vi har et tett samarbeid om overgangen fra barnehagen til skolestart.
Vi har fokus på relasjoner, vennskap og lek, og hvordan vi kan skape gode møter
mellom mennesker. Personalet har høy kompetanse på relasjonsarbeid, og de har
god kunnskap om betydningen av hvorfor gode relasjoner er viktig.
Gjennom arbeidet med SIMM (Sammen for Inkulderende Miljø i Moss) fikk vi,
forrige barnehageår, fordypet oss i temaet Barns lek og eksperimenterende
virksomhet. Dette temaet skal vi jobbe videre med i år, gjennom pedagogsik
analyse, samtidig som vi skal rette blikket mot en ny kompetansepakke i tråd med
vårt fokusområde.
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BARNEHAGELOVENS §1 FORMÅL

RAMMEPLANENS INNHOLD OG OPPGAVER

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov
for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk
i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter.
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder,
og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt,
og respektere barndommens egenverdi.
Læring:
Vi skal bidra til trivsel og glede i lek og læring,
Jeg kan mange ting, og de voksne i
barnehagen lar meg få prøve selv.
og være et utfordrende og trygt sted for felleskap,
De spør meg hva jeg tenker og
og vennskap.
mener om det som skjer rundt
meg. Dette får meg til å tro på meg
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling,
selv og min kunnskap. Det gjør at
og motarbeide alle
jeg tør å prøve nye ting og at jeg
stoler på at andre mennesker vil
former for
Omsorg:
meg vel.
Jeg får den omsorgen jeg har behov for, fordi
diskriminering.
de voksne i barnehagen kjenner meg og tillater
ALT jeg føler. De hjelper meg å være i følelsene
mine, og i å komme videre. Dette får meg til å
lære at alle følelser er lov å kjenne på, og at det
hjelper og dele det med noen når man har det
vanskelig.

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale, og
aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,
kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets
interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Rammeplanen viser til syv fagområder som barnehagen skal jobbe med
i det pedagogiske arbeidet. Hvert av fagområdene dekker et vidt
læringsfelt og flere områder vil ofte være representert samtidig i arbeid
med prosjekter, hverdagsaktiviteter, lek og turer.
I Ramberg barnehage jobber vi med fagområdene integrert i planlagte
pedagogiske aktiviteter, og i pedagogikken som utøves i møte med
barna i ulike situasjoner hver eneste dag.
Det betyr at vi vil legge til rette for aktiviteter, tilpasset barnas alder og
interesser. Et helhetlig læringssyn og barnehagens egenart, omsorg,
lek og læring ligger til grunn for arbeidet med fagområdene.

Danning:
Jeg blir meg selv i møte med andre. De
voksne i barnehagen sier det er bra at jeg er
meg. De forteller meg hvorfor det er så bra
at alle mennesker er forskjellig. Dette får
meg til å bli et menneske som setter pris
på andres egenskaper, og som er raus i møte
med verden.
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VISJON, VERDIER OG MÅL FOR BARNEHAGENE I MOSS KOMMUNE
Moss kommune har utarbeidet en kvalitetsplan som sitt
overordnede styringsdokument. "Små føtter skaper fremtiden
spor" er vedtatt 25.05.2020.

Med utgangspunkt i Moss Kommunes visjon
#Mangfoldige Moss – skapende, varmere og grønnere,
er det utviklet følgende modell for kvalitet i de
kommunale barnehagene i Moss Kommune:

Kvalitetsplanen skal sette retning, beskrive mål for det pedagogiske
arbeidet og legge grunnlag for årsplansarbeidet i den enkelte
barnehage.
Moss kommunes visjon er: #mangfoldige Moss – skapende,
varmere og grønnere. Ut fra denne visjonen er det utviklet felles
kvalitetsprinsipper for alle kommunale barnehager i Moss som skal
sikre et likeverdig og helhetlig tilbud til alle barn. Disse prinsippene
er: #for barnets beste - #utforskende - #fellesskap - #profesjonell
kjærlighet - #lekende - #godenaturopplevelser.
Under avsnittet #Barnehagens verdigrunnlag" beskriver vi måten
kvalitetsprinsippene kommer til utrykk i Ramberg barnehage.
Kvalitetsplanene gir retning for de kommunale barnehagene
gjennom målsettingen:
"I Moss kommunens barnehager opplever alle barn et trygt og
inkluderende barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og
utvikling", som igjen er delt opp i tre fokusområder: Livsmestring –
Inkluderende miljø - Utvikling.
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# FOR BARNETS BESTE Hvert barn har betydning for seg selv og for andre. Vi
vektlegger og verner om gode møter mellom barn/barn og barn/voksne, også
de møtene som er utfordrende. Det er ikke gitt at man lykkes ved første
forsøk, men vi prøver på nytt eller endrer tilnærming. Barna anerkjennes alltid
for dem de er.
# FELLESKAP - handler om å ha trygghet og tilhørighet i en gruppe. Det
innebærer å inkludere og gi andre plass. Sammen utvikler vi noe som er vårt og
unikt for oss sammen. Her er den enkeltes bidrag betydningsfullt for alle de
andre. Hva kan hver og en av oss tilføre? Fellesskap slik vi ønsker det skal
komme til uttrykk i bl.a. lek og felles opplevelser.

#Barnehagens
verdigrunnlag

# GODE NATUROPPLEVELSER - forutsetter at man liker og er trygg på å ferdes
ute, gjerne i all slags vær. Årstidsendringer byr på ulike muligheter, og de
benytter vi oss av. Vi bruker naturen som lekeplass, stimulering av alle sanser
og opplevelse av mestring. Gjennom dette ønsker vi at barna skal utvikle
interesse for å bruke og ta vare på naturen rundt oss.
# UTFORSKENDE Vi ønsker oss barn og voksne som er nysgjerrige og undrer
seg sammen. Det krever tilstedeværelse her og nå, vilje og evne til å dvele ved
det som opptar barna i øyeblikket eller å lede barnas oppmerksomhet mot noe
som dukker opp. Sansene utfordres hos små og store. Kanskje vi må våge å
gjøre noe vi ikke har gjort før?
# PROFESJONELL KJÆRLIGHET Vi skal bruke både hjertet og hodet i arbeidet
med barn. Vi ser hvert barn og viser glede i møtene med barna. Vi voksne har
ansvar for at relasjonen voksen-barn skal være så god som mulig og bidra til
best mulig utvikling individuelt og sosialt. Det krever kontinuerlig vurdering og
evne til regulering.
# LEKENDE Barnas lek og lekemiljø profitterer på voksne med lekende og
undrende tilnærming. Vi skal være tilgjengelige og nysgjerrige på barnas lek og
lekekompetanse, støtte, veilede og bidra til videreutvikling.
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Likestilling og likeverd

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn,
funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk,
etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal
motvirke alle former for diskriminering, og fremme nestekjærlighet.
Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og
ikke-diskriminering, og bidra til at barna møter og skaper et likestilt
samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til
å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen.
(Rammeplan for barnehagen, 2017)

Mangfold
Vi synliggjør og verdsetter mangfold ved at vi legger til
rette for at barna skal oppleve at det finnes mange måter å
tenke, handle og leve på. Samtidig som vi legger til rette
for felles erfaringer i større og mindre grupper, slik at
barna får felles opplevelser i felleskapet i barnehagen. Vi
markerer samenes nasjonaldag, vi snakker om forskjellige
kulturer som er representert i barnegruppa, vi snakker om
ulike høytider og vi markerer FN-dagen.

Livsmestring og helse

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og skal bidra til å
utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske- og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.
Vi tilbyr barna et variert og sunt kosthold i tråd med nasjonale retningslinjer for kosthold i
barnehagen. Vi er ute hver dag, og bruker nærmiljøet ofte. Det viktigste vi gjør i arbeidet
med barna er å være nære og tilstedeværende ansatte, som har fokus på å skape gode og
trygge relasjoner med barna, og mellom barn. Barnas emosjonelle utvikling er viktig, slik at
barna blir kjent med egne og andres følelser. Personalet lytter, veileder, utfordrer og støtter
barna slik at de kan sette ord på følelsene, oppleve å bli anerkjent og lære å anerkjenne
andres følelser og opplevelse.

Psykososialt barnehagemiljø

Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.
Den 1.1.2021 trådde det en ny tilføring til barnehageloven i kraft. Paragraf 42 sier noe om
at barn skal ha et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø, uten krenkelser og mobbing

"Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å hø
til, å være betydningsfull deltaker i felleskapet og muligheten til medvirkning" (Lund,
Helgeland & Kovac, 2017).
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Barnehagen har aktivitetsplikt hvis mobbing og krenkelser forekommer i barnehagen.

BARNS MEDVIRKNING

Rammeplanen for barnehagen sier at barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, og
få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og
modenhet. Barn har rett til å utrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. For at barna skal sikres reell
medvirkning må personalet møte barnas uttrykk og ta de på alvor. Personalet må oppmuntre og støtte barna i forhold til og aktivt
gi uttrykk for sine tanker og meninger, og møte dem med anerkjennelse. Barn uttrykker seg både kroppslig og språklig om
hvordan de har det. Barna trenger trygge, tydelige voksne som tar hensyn til enkeltbarnet, hele barnegruppen og som aktivt søker
å forstå barnas ulike uttrykksformer.

Barnas meninger blir
hørt og tatt på alvor

Barna opplever
mestring

Barna opplever
tilhørighet og
fellesskap

BARNET

Barna opplever og
erfarer å bli møtt med
anerkjennelse og
respekt

S
E
L

Barna blir
motivert, og får
lyst til å bidra
med sine tanker
og meninger
Barna blir kreative,
og gode til å finne
egne løsninger og
svar
Barna blir trygge på
seg selv, og sin egen
dømmekraft

V
F
Ø
L
E
L
S
E

Personalet er der
barna er, og støtter
og veileder

Personalet er
nysgjerrige og
etterspør barnas
meninger og tanker

Personalet gir
tilbakemeldinger som
støtter barna til å ta
egne valg og til å tro
på seg selv

Personalet legger til
rette for at barna skal
oppleve og erfare å
være en del av
fellesskapet

Personalet legger til
rette for lek og
aktiviteter for barna
i mindre grupper

PERSONALET

Personalet lager og
endrer planer basert
på barnas interesser
og innspill

Personalet tar
barnas
perspektiv, og
anerkjenner
barnas tanker
og opplevelser
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Mål for arbeidet med barns medvirkning:
barnas interesser, innspill og tilbakemeldinger skal gjenspeiles i
planlegging og vurdering av barnehagens pedagogiske innhold

Tiltak:

Barns medvirkning er prosesser som
skjer innenfor et fellesskap hvor voksne gir
rom for barns aktive deltakelse. Det
innebærer et syn på barn som likeverdige
subjekter og kompetente medskapere.
Barns medvirkning kommer tydelig til syne
når både ansatte og barn bidrar til å
skape retning for det som skjer i barnehagen.

•

Oppsummering, vurdering og planlegging MED barn.

•

Vi bruker bildedokumentasjon som grunnlag for gjenkalling og vurdering av
opplevelser/aktiviteter.

•

Organisering av barnegruppene i mindre grupper i kjernetiden. Smågrupper gir bedre
mulighet for å fange opp barnas innspill og tanker.

•

Tilrettelegging av det fysiske lekemiljøet, med utgangspunkt i barnas interesser og behov.

•

Arbeidet med barns medvirkning skal synliggjøres i avdelingsplaner og ukereferat.

Målkriterier:
•

Vi kan høre at barna kan referere til lek og aktiviteter de har hatt den siste uken i
barnehagen, nonverbalt eller verbalt

•

Planene våre blir påvirket av barnas tilbakemeldinger og innspill.

•

Vi legger til rette for oppdeling av barnegruppa i løpet av dagen

•

Alle barn deltar i lek, eller initierer til lek
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FOKUSOMRÅDE 2021-2022
•

Fokusområdet barnehageåret 2021-2022 er lek og vennskap.

• Vi gjentar valg av fokusområde da det er det viktigste for barna jfr deres
egne tilbakemeldinger, foreldresamtaler og vurdering gjort av
personalet.
• I Rammeplan for barnehagen står det at leken skal ha en framtredende plass i barnas liv i
barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment
menneskelig fenomen, der barn har høy kompetanse og engasjement.
• I barnehagen er lek en kjerneoppgave og skal derfor prioriteres. Vi vet at lek fremmer
vennskap, språk og at barn utvikler et positivt selvbilde der det er et godt lekemiljø.
• Det er ikke gitt at alle barn automatisk inkluderes i lek og får venner i barnehagen. Her kan
det oppstå fenomener som sosiale hierarkier, streving etter å bli akseptert, erting, avvisning av
enkeltbarn og konfliktløsning der den sterkeste rett hersker. Lek kan være en sårbar aktivitet
som kan profittere på voksne som igangsettere, beskyttere og hjelp til videreutvikling. Det
ideellle er voksne som har en lekende tilnærming, noe som krever voksnes vilje til å prøve, feile
og mestre, akkurat som for barna.
• For å utvikle et godt psykososialt lekemiljø må barna ha sosial/relasjonell kompetanse. I
barnehagen møtes barn med ulik erfaring og bakgrunn. Alle er bidragsytere til hverandre med
sine forutsetninger. Noen ganger lykkes man og andre ganger ikke. Da er det godt at vi har
mulighet til å prøve flere ganger. Gode mestringsopplevelser i sosiale relasjoner er med på å
styrke barnas sosiale og personlige utvikling og allmenne velvære. Personalet veileder og
støtter i prosessen. Det krever at man er genuint interessert, involverer og engasjerer seg i det
sosiale livet i barnehagen. Se s.7 om aktivitetsplikt.
• Vi mener at god leke- og relasjonskompetanse kan forebygge mobbing og gi barn
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ferdigheter til å møte de utfordringene som hverdagen gir.

Mål for arbeidet med lek og vennskap:
Hvert barn skal inkluderes i felleskapet, og delta i sosialt samspill.
Tiltak:
•

Vi legger til rette for felles lek og aktiviteter ute.
•

Vi organiserer barna i mindre grupper for at de skal bli kjent med og få samspillserfaringer med
hverandre

•

Vi bruker nærmiljøet til utforsking og aktiviteter som gir felles opplevelser, erfaringer og referanser
som kan bidra til inkludering i lek og samspill

•

Vi inspirerer til forskjellig temabasert lek

•

Personalet tilrettelegger for og utvikler leken sammen med barna
•

Vi vurderer kontinuerlig barnas sosiale utvikling, deres forhold til andre barn og fellesskapet, samt til
personalet og evt regulerer/endrer ved behov

•

Vi tar barnas innspill og tilbakemeldinger med i vurdering og planlegging av det pedagogiske
innholdet, og barnehagens fysiske lekemiljø

•

Vi vurderer barnehagens lekemiljø både inne og ute, endrer og tilfører utstyr og elementer basert på
barnas lekeinteresser.

Målkriterer:
•

Hvert barn deltar/bidrar i lek

•

Hvert barn inviterer seg selv inn i Iek, eller inviterer andre med i lek

•

Barna leker på tvers av alder og kjønn

•

Barna bruker lekematerialer som tilbys i lek, initiert av barn eller ledet av en ansatt.
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PROGRESJON
• Dette sier rammeplanen: «Progresjon i barnehagen innebærer at
alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal
kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal
legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-,
aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre
på barnas interesser, og gi barna varierte erfaringer og opplevelser.
Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av
pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av
fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer,
interesser, kunnskaper og ferdigheter.» (Kunnskapsdepartementet,
2017, s.44)
• Under området i rammeplanen som beskriver livsmestring og helse
blir også progresjon nevnt i sammenheng med barnets emosjonelle
utvikling.
• «Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan
prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få
støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne
og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i
løpet av barnehagedagen.» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.11)
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Mål for arbeidet med progresjon:
Legge til rette for at hvert enkelt barn
opplever utfordringer, og mestring i sitt
læringsmiljø.
Tiltak:
•

Personalet bidrar til at barna får mestringsopplevelser, og
samtidig har noe å strekke seg etter

•

Personalet legger til rette for fordypning, gjenkjennelse og
gjentakelse i barnehagens innhold og arbeidsmåter

•

Personalet introduserer nye perspektiver, og tilrettelegger for
nye opplevelser og erfaringer

•

Personalet sørger for progresjon gjennom bevisst bruk av
materialer, bøker, leker, verktøy og utstyr, og gjør dette
tilgjengelig for barna. (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 44)

•

Personalet planlegger og vurderer hvert enkelt barns
progresjon

Målkriterier:
•

Hvert enkelt barn utvikler og utvider lek

•

Hvert enkelt barn er i trygg relasjon med andre

•

Hvert enkelt barn er tydelig inkludert I fellesskapet
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OVERGANGEN FRA BARNEHAGEN TIL
SKOLEN
• Rutinen beskriver aktiviteter og samhandlingsoppgaver som barnehagen og skolen skal gjennomføre i forhold til de
eldste barna i barnehagen.
• I Ramberg barnehage tilhører barna ulike skolekretser, men vi samarbeider med Ramberg skole i arbeidet om
overgangen fra barnehagen til skolen.
• Det er utarbeidet en plan for systematisk språktilbud før skolestart. Rammeplanen for barnehagen ligger til grunn for
innholdet. Planen tar utgangspunkt i områdene: god samtale, rim, regler, dikt og sang, fortelling, høytlesning, lek og
utforsking av skriftspråket.
•

Dette er noe av det vi gjør i dette arbeidet:

• Personalet utarbeider planer for hvert halvår, med utgangspunkt i barnehagens årsplan, og årshjul for overgang
barnehage– skole og systematisk språktilbud.
•

Førskolegruppas planer leveres til skolen, samt at vi mottar skolens planer.

•

I løpet av høsten inviteres førskolegruppa til en felles aktivitet med 1. trinn på Ramberg skole.

• På foreldremøtet i september informeres foreldrene til 5– åringene om førskolegruppas planer for det siste året i
barnehagen, samt rutinene for overgang barnehage– skole og systematisk språktilbud
•

I november gjennomføres foreldresamtaler med spesielt fokus på overgang fra barnehagen til skolen.

• Ved behov kan skolen kontaktes for å avtale et overføringsmøte for enkeltbarn, slik at forholdene kan legges til rette på
best mulig måte.
•

I løpet av april inviterer førskolegruppa kommende faddere til en felles tur/aktivitet

•

En av 1. trinns lærerne fra Ramberg skole skal hospitere i barnehagen på våren, slik at de blir kjent med vår praksis.

•

På våren går vi tur til de skolene som barna sogner til for å levere ”Hei, dette er meg” skjema.

• I juni har vi en høytidelig avslutning for barna i førskolegruppa, og barna får en mappe med minner fra tiden i
barnehagen. Moss kommune har utarbeidet rutine for overgangen mellom barnehage og skole/ SFO.
Rutinen skal sikre at overgangen til skole/ SFO blir trygg og forutsigbar for barna og foreldrene.

Kommunikasjon og språk
Språk er grunnlaget for
tenkning, og påvirker alle
sider ved barnets utvikling.
Vi gir alle barn mulighet
til å kommunisere verbalt
og nonverbalt, ved å lytte,
forstå og skape
sammenheng i de
daglige samtalene. Vi
bruker språket
aktivt sammen med barna
når vi leker, under
måltidene, ved
høytlesning,
i stellesituasjonen eller når
barna skal kle på seg i
garderoben.

TRAS
Står for tidlig
registrering av språk.
Dette er et
kartlegginsverktøy for
barns språkutvikling. Vi
benytter TRAS om vi
tenker det er
hensiktsmessig. Vi
informerer foreldrene
alltid i forkant, da
må det godkjenne at
kartleggingen
gjennomføres.

Høytlesning
Fortelling , litteratur og leseaktiviteter
er viktig for et god språkmiljø i
barnehagen. Høytlesning gir også felles
referanser som utgangspunkt for lek og
samtale. Dette året skal vi ha fokus på
høytlesning av moderen
barnelitteratur.
Barnehagen er del av Moss Biblioteks
bibliotekutlånsordning. Hvert år får
barnehagen låne bortimot 100 bøker
av biblioteket som vi disponerer her i
barnehagen. Bøkene kan også lånes
med hjem.

Digital fortelling
Å bruke digitale hjelpemidler som arena for produksjon av tegninger
og tekst er spennende, både for barn og voksne. Barnehagen har
flere iPader og vi bruker Book Creator og animasjonsappen iStop
Motion i arbeidet med digital fortelling.
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BÆREKRAFT
• Vi har en fantastisk klode å ta vare på og et ansvar for kommende generasjoner. Dagens
handlinger får konsekvenser for fremtiden. Det starter her og nå og pågår hele tiden, i
barnehagen, i hjemmet og ellers i samfunnet.
• Bærekraft handler om å verdsette det vi har, ta vare på det vi har og ikke bruke mer enn
nødvendig. Det innebærer å utvikle gode holdninger allerede i barndommen. Vi har tro på at det
skjer når barna er delaktige og erfarer gjennom prosesser.
•

Vi er opptatt av:
- Kildesortering og gjenbruk. Hva kan brukes om igjen og hva kan bli til noe annet enn bare
søppel?
- Bli kjent med og pirre nysgjerrighet for naturens mangfold gjennom bruk av alle sanser.
- Interesse for og nysgjerrighet på sammenheng og konsekvenser; hva må til for at vi skal få frukt
og bær?

• Vi har gleden av å være omgitt av landskap som vi kan sanse, utforske og ikke minst leke i. Det
skal også etterkommerne vår gjøre. Med kjennskap til og gode erfaringer med bruk av
omgivelsene, kan barn tilegne seg evne til å ta vare på og verne omdet videre. Det kreves at vi
voksne gjør det samme!
• Barna på Ramberg er klar over at det er ungene til vårens første humler som sørger for
pollinering av frukt- og bærblomster. Vi gjør så godt vi kan for å gi humlene gode levekår med
bl.a. humlevennlige planter.
• I vinter hadde vi "dyrefest" i stedet for karneval, og lagde våre egne kostymer og
gjenbruksmateriale. Det er noe vi gjerne gjentar.
• Vi tenker globalt og handler lokalt! Vi jobber fortsatt mot økt bevissthet, og gode rutiner i
dette viktige miljøarbeidet.
• Foreldre kan bidra med enkle tiltak som å ta med kopp, asjett og bestikk på
foreldrearrangementer, ikke la bilen gå på tomgang utenfor barnehagen, gå eller sykle til og fra
barnehagen, ha en gjenbrukspose til skittentøy tilgjengelig på barnets plass og ta av sko når dere
går inn på avdelingen. Alle bidrag hjelper!
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UTELIV FOR "NYSGJERRIGPERER"
Ramberg barnehage ligger midt på Jeløy med uendelige muligheter for å ferdes i et variert
landskap.
Rammeplanen for barnehagen sier følgende: Barnehagen skal legge til rette for at barna kan
få et mangfold av naturopplevelser, og får oppleve naturen som arena for lek og læring.
Først må man bli trygg på å være ute. Vi begynner allerede i barnehagens uteområde som
inviterer til bruk av alle sanser. Hva kan vi se, lukte, smake, kjenne og høre? Hvordan må vi
bruke kroppen for å bevege oss? Spørreordene HVA og HVORDAN eller ordet "SE!" pirrer
nysgjerrighet og undring. Opplevelser og erfaringer som man deler med andre er kilde til
språkutvikling og grunnlag for lek og aktiviteter i samspill med andre.
Utenfor barnehagens område er det mer å utforske. Landskapet gir motoriske utfordringer
og mestringsopplevelser for alle, samt utallige små og store ting å undre seg over. Vi
utforsker naturmessige fenomener og sammenhenger. Hva skjer når vi setter saftglasset ut i
kulda? Hvorfor ser noen gulrøtter ut som "mennesker"? Hva skjer med skrukketrollene når
vi fjerner steinen de lever under? Hva gjør de for naturen vår?
Uteliv gir andre muligheter for å utvikle relasjoner, vennskap og lek. Naturen som lekeplass
byr på andre kulisser og rekvisitter enn det vi har inne. En stein er en stein, men kan også
være et "helikopter"? Når barn blir trygge på og vant til å bruke naturen som lekearena, kan
kreative og magiske fantasiverdener oppstå. Barna får opplevelser i fellesskap, noe som gir
felles referanserammer og som barna har utbytte av i videre relasjonsutvikling . Vennskap
knyttes og forsterkes ved at de opplever og erfarer noe sammen. "Husker du da vi lekte
piratskute på den haugen? Kan vi gjøre det igjen?"
Gjentakelse hører med. Det er ikke gitt at man blir glad i uteliv på første, andre eller kanskje
tiende forsøk. Med gjentatt bruk av naturområder, motorisk aktivitet og sanseopplevelser,
kan det hende at utilpasshet snus til trivsel og glede. Tenk om det skjer!
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FORELDRESAMARBEID
Barnehagen bør være et fast holdepunkt i barnas og familienes liv, og en kilde til glede,
trygghet og forutsigbarhet. Foreldre/ foresatte og barnehagens personale har et felles
ansvar for barns trivsel og utvikling. «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med
hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som
grunnlag for allsidig utvikling» (Barnehageloven § 1 Formål)
Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres oppgaver i forhold
til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser
utveksles. Dette ivaretas først og fremst gjennom den daglige kontakten ved bringe - og
hentesituasjon i barnehagen.
Foreldresamtaler
Vi tilbyr individuelle foreldresamtaler. Målet med foreldresamtalen er en gjensidig dialog
der foreldre tar opp saker som opptar dem i deres møte med barnehagen. Personalet
informerer om deres opplevelser av barnets trivsel og utvikling, samt om
barnehagehverdagen. Foreldre kan søke hjelp og veiledning i oppdragerspørsmål. Vi
oppfordrer foreldre til å be om samtale utover det barnehagen tilbyr dersom de har behov
for dette.
Informasjon til foreldre
Vi ønsker å vise frem forskjellige sider av arbeidet vårt, og gi foreldre nødvendig
informasjon om arbeidet vi gjør. Vi ønsker å dokumentere noe av det viktigste arbeidet som
foregår hver dag i barnehagen, med vekt på lek, vennskap og utvikling av gode relasjoner.
Metoder vi bruker er bl.a. dags-/ukereferat på Visma, daglige samtaler, utstilling av
prosjekter, digitale bøker.

Foreldremøter
Vi inviterer til foreldremøte for alle i september. I siste del av dette
møtet, får foreldrene til barn i Stjernegruppa informasjon om
arbeidet som gjøres det siste året i barnehagen før barna skal
begynne på skolen (Overgang barnehage– skole).
I juni inviterer vi nye foreldre til et eget informasjonsmøte.
Foreldremedvirkning
Hver vår sender vi ut en elektronisk spørreundersøkelse, hvor
foreldre får muligheten til å gi tilbakemeldinger på innhold i
årsplanen. Nye foreldre får tilsendt et elektronisk spørreskjema på
e-post, hvor de får mulighet til gi sin tilbakemelding og vurdering av
tilvenningsperioden. Foreldrenes vurderinger tas med i planlegging
av det videre arbeidet.
Foreldreråd, Foreldrenes arbeidsutvalg og Samarbeidsutvalget
Foreldrerådet består av alle foreldre i Ramberg barnehage.
Foreldrene velger representanter til FAU og SU. Foreldrenes
arbeidsutvalg (FAU) velges av foreldrerådet, og består av to
representanter fra hver avdeling. I SU sitter to representanter fra
personalet, to fra foreldrene og en fra eier (politiker), alle med hver
sin vararepresentant

Viktig beskjed til alle foreldre!
Ramberg barnehage skal være et godt sted å være – også for dere.
Ta dere en kopp kaffe når dere leverer, sett dere ned og lek med
barnet ditt når du henter, bruk uteområdet i helgene, og gi oss
konstruktive tilbakemeldinger om du har noe på hjertet. Det er viktig
for oss at foreldre og ansatte har et samarbeid, som er til det beste
for hvert enkelt barn 
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Mål for foreldresamarbeid:
Trygge foreldre som har til barnehagen og et gjensidig
og godt samarbeid med fokus på barnets beste.
Tiltak:
• Åpen dialog til det beste for barnet, med takhøyde for konstruktive
tilbakemeldinger.
• Tydelige avklarte forventninger i tilvenningssamatalen når barnet
begynner i barnehagen.
• Personalet viser respekt for at det er foreldrene som kjenner barnet best.
• Foreldrene deltar på foreldremøter, foreldrearrangement og følger opp
foreldresamtaler
• Personalet er profesjonelle i møte med foreldre og barn.
• God og jevnlig kontakt.
Målkriterier:
• Foreldrene har god kjennskap til hva barnet opplever og erfarer i
barnehagen.
• Foreldrene er trygge på at personalet møter dem med gjensidig tillit,
åpenhet og en lyttende dialog.
• Foreldrene er trygge på at hvert barn blir sett og at personalet jobber for
barnets beste.
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Diverse informasjon:
Bursdagsfeiring:
Når barn har bursdag blir dagen
feiret med bursdagssamling.
Barnet får sin egen
bursdagskrone og vi serverer is.
Foreldrene trenger ikke ordne
noe til feiringen, da barnehagen
tar ansvar for dette. Barnehagen
kan lånes kostnadsfritt, til
bursdagsfeiring for barn som
har plass i barnehagen.
Ved sykdom:
Når barna blir syke må foreldrene
melde fra til barnehagen at barnet skal
være hjemme. Dette kan meldes fra via
SMS, eller per telefon. Ved sykdom har
Moss kommune retningslinjer som vi
anbefaler alle foreldre å følge. Det er
viktig at barna blir holdt hjemme til de
til de er friske, slik at de ikke smitter
andre. Det er også viktig av hensyn til
barnet, da det kan være utfordrende å
være i barnehagen når
allmenntilstanden er nedsatt.
Retningslinjene blir sendt ut på mail
ved oppstart av nytt barnehageår.

Visma barnehage:
Barnehagen bruker Visma
barnehage som
kommunikasjonsplattform. Her kan
man skrive meldinger til avdeling,
melde inne syke- og annet fravær,
samt lese dagsreferat.

Klær og utstyr i barnehagen:
Det er viktig at hvert enkelt barn har klær og
utstyr som samsvarer med personlige behov,
og årstidene. Vi er mye ute og på tur, og for
at barna skal få positive erfaringer med
utelivet er det kjempeviktig at klær og utstyr
er i orden. Det er foreldrenes ansvar å legge
til rette for at dette, og holde barnets
garderobeplass ryddig.

Oppmøte i barnehagen:
Vi ønsker at barna kommer i
barnehagen innen kl. 09.30. Om
foreldre har behov for å levere på et
senere tidspunkt må dette meldes i fra
til avdelingen via SMS, eller per
telefon.
Leker i barnehagen:
Vi oppfordrer til at barna ikke har med
egne leker i barnehagen. Det er
selvfølgelig greit å ha med smokk,
koseklut, bamse, eller andre leker som
kan være viktig for barnet, og barnets
trygghet i barnehagen.

Drikkeflasker:

Det skal medbringes ren
drikkeflaske hver dag.
Drikkeflasken skal tas med hjem,
og rengjøres etter endt
barnehagedag.
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UKEPLAN
MANDAG

Morgenavdeling på
Blå/Gul avdeling
kl. 06.45-07.30

TIRSDAG

Morgenavdeling
på Blå/Gul avdeling
kl. 06.45-07.30

ONSDAG
Morgenavdeling
på Blå/Gul avdeling
kl. 06.45-07.30

TORSDAG
Morgenavdeling
på Blå/Gul avdeling
kl. 06.45-07.30

FREDAG

•

Morgenavdeling
•
på Blå/Gul avdeling
kl. 06.45-07.30

•

Frokost kl. 07.45-09.00

Frokost kl. 07.45-09.00

Frokost kl. 07.45-09.00

Frokost kl. 07.45-09.00

Frokost kl. 07.45-09.00

Lek og aktiviteter i
smågrupper ute og inne
Kl. 09.30.11.00

Lek og aktiviteter ute i
smågrupper ute og inne
kl. 09.30-11.00

Lek og aktiviteter i
smågrupper ute og inne
kl. 09.30-11.00

Lek og aktiviteter i
smågrupper ute og inne
kl. 09.30-11.00

Lek og aktiviteter i
•
smågrupper ute og inne •
kl. 09.30-11.00

•
Lunsj kl. 11.00
Småbarn 10.45

Lunsj kl. 11.00
Småbarn 10.45

Lunsj kl. 11.00
Småbarn 10.45

Lunsj kl. 11.00
Småbarn 10.45

Lunsj kl. 11.00
Småbarn 10.34

Hvilestund før frukt

Hvilestund før frukt

Avdelingsmøte
Kl. 09.30-10.15

Avdelingsmøter
Kl. 09.30-10.15
Kl. 12.30-13.15

Pedagogmøte
kl. 12.00-13.00

Hvilestund før frukt

Hvilestund før frukt

Fruktmåltid kl. 14.30
Småbarn 13.30

Fruktmåltid kl. 14.30
Småbarn 13.30

Fruktmåltid kl. 14.30
Småbarn 13.30

Fruktmåltid kl. 14.30
Småbarn 13.30

Ettermiddagsavdeling
på
Gul/Blå avdeling
kl. 16.30-17.00

Ettermiddagsavdeling p
åGul/Blå avdeling
kl. 16.30-17.00

Ettermiddagsavdeling p
åGul/Blå avdeling
kl. 16.30-17.00

Ettermiddagsavdeling på
Gul/Blå avdeling
k
l. 16.30-17.00

•
•

Hvilestund før frukt
Fruktmåltid kl. 14.30
Småbarn 13.30
Ettermiddagsavdeling på •
Gul/Blå avdeling
kl. 16.30-17.00

Vi serverer frokost i
barnehagen.
Vi
tilbyr havregryn og melk.
Gym i gymsal, etter avtale med
Ramberg skole
Etter fruktmåltidet tilbyr vi
aktiviteter som høytlesning, spill,
lek ute/inne. Dette vil variere
etter årstid og barnas behov.
Vi bruker leirbålplassen jevnlig.
Vi har fokus på lek, vennskap og
fellesskap i alt vi gjør og
planlegger.
Alle 3-, 4- og 5-åringene bør ha
sekk med drikkeflaske på plassen
hver dag, slik at vi kan gå på tur
når vi vil.
Det er ønskelig at alle barna er i
barnehagen til 9.30.
Barn som har plass på
småbarnsavdelingen følger
ukeplanen, men planen blir
tilpasset hvert enkelt barns
behov. Avdelingen gir mer
detaljert informasjon om
aktiviteter og organiseringen av
uken til familier som er tilknyttet
Blå avdeling.
Stjernene vil få informasjon om
egne turer og eget opplegg.
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Barnehagehverdag
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Relasjonsarbeid
Hvert år er det tilvenning- ikke bare for nye barn som skal begynne i
barnehagen, men tilvenning av en ny barnegruppe. Noen er blitt eldst,
noen har venner som har begynt på skolen og noen skal bytte avdeling
innad i barnehagen. Barna må hvert år finne plassen sin i et nytt
fellesskap.
Kalenderdelen og målene i kalenderdelen gjenspeiler arbeidet med
relasjoner.

"Du har noe ingen
andre har, ingen er
som deg! Du kan mye
har litt av hvert å
lære meg, glad for at
jeg møtte deg. Jeg er
glad for at du lever!"
23

Einar Amlie

Det krever trygge, undrende og tilstedeværende voksne som støtter,
veileder og deltar i lek. Det krever voksne som har relasjonsarbeid
fremst i pannebrasken og som bruker det i dags-, uke- og
månedsplaner. Det krever voksne som hele tiden deler praksis med
kollegaer og sammen tilrettelegger for at barna skal finne sin plass i
fellesskapet.
Når vi sier "vi deler i smågrupper" er det aldri tilfeldig. Det ligger masse
tanker rundt hvert barn og hvem/hva de kan- og vil profittere på å
være sammen med for å realisere seg selv i møte med barnegruppen.

AUGUST
Fokusområde: Tilvenning
1-3 år

Delmål: Barn og foreldre skal oppleve en trygg
barnehagestart
Tiltak: Barn og foreldre skal bli møtt med
vennlighet, og et «hei!».
Barnehagen sender bilder, og informasjon til
foreldrene gjennom dagen.
Organisering i mindre grupper gjennom hele
dagen.
Tilpasse barnehagetilbudet ut i fra barnas behov
for søvn, aktivitet og hvile.
Målkriterier: Barna viser interesse for andre barn,
og ansatte.
Barna søker blikkontakt, og lar seg trøste av
personalet på avdelingen.
Barna gjør seg kjent, og viser nysgjerrighet for
omgivelsene på egen avdeling.

3-4 år

5 år

Delmål: Barna lærer navnene til andre barn
og ansatte

Delmål: Barna lærer navnene til
andre barn og ansatte

Tiltak: Vi hilser med «Hei», og sier navnet.

Tiltak: Vi hilser med «Hei», og sier
navnet.

Målkriterier :Barna henvender seg til andre
barn og ansatte.
Barna omtaler barn og ansatte ved navn.

Målkriterier :Barna henvender seg til
andre barn og ansatte.
Barna omtaler barn og ansatte med
navn.

Personalet bidrar til gode møter mellom barn, foreldre og
barnehagen.
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Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

30

Søndag
1

31

2

3

4

5

6

7

8

32

9

10

11

12

13

14

15

33

16
PLANDAG
Barnehagen tengt

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

Nytt barehageår starter

34

23

24

35

30

31
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SEPTEMBER
Fokusområde: Barn og voksne blir kjent med hverandre
1-3 år

3-4 år

5 år

Delmål: Barna viser initiativ til samspill med
andre barn og voksne

Delmål: Barnet er i lek og samspill med
andre barn.

Delmål: Barna lytter til hverandre og gjør
seg kjent med hverandres styrker og hva
man trenger å øve mer på.

Tiltak: vi tilrettelegger for smågrupper og
lekemiljøer med fokus på barnas interesser. Vi
deltar i lek sammen med barn og gir barna
felles referanser gjennom litteratur, sanger og
uteliv.

Tiltak: Vi gjør oss kjent med barnas
forhold til hverandre for å støtte/veilede
relasjonsutviklingen. Vi snakker om
følelser og hvordan man kan bli kjent med
hverandre.

Målkriterier: Barna oppsøker hverandre og
deler felles fokus. Barna er i samspill med
hverandre.

Målkriterier: Barna har ett eller flere barn
å leke med.

Tiltak: Vi snakker om og undrer oss over
sammenheng mellom følelser og adferd.
Hvordan er det å være ny og ikke kjenne
alle? Vi snakker om vennskap og
utenforskap.
Målkriterier: Barna forholder seg
konstruktivt til barn de ikke pleier å leke
med.

Personalet er tilstede og legger til rette for, veileder og gir støtte til
gode møter mellom barna og vurderer sammen med dem i etterkant.
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Uke

Mandag

35

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

3

2

3

4

5

36

6

7
Foreldremøte

8

9

10

11

12

37

13

14

15

16
Høstsuppefamiliearrangement
15.00-16.30

17

18

19

38

20
Nasjonal
brannvernuke

21
Nasjonal
brannvernuke

22
Nasjonal
brannvernuke

23
Nasjonal
brannvernuke

24
Nasjonal
brannvernuke

25

26

39

27

28

29

30

27

OKTOBER
Fokusområde: Inkluderende lekemiljø
1-3 år

3-4 år

5 år

Delmål: Barna viser initiativ til samspill
med andre barn og voksne

Delmål: Barna er i lek og samspill med
andre barn.

Delmål: Barna bruker hverandres styrker
i utvikling av lekemiljøet.

Tiltak: Vi tilrettelegger for smågrupper
og lekemiljøer med fokus på barnas
interesser. Vi deltar i lek sammen med
barna og skal gi barna felles referanser
gjennom eventyr, sanger og turer i
barnehagens ute- og nærområde.
Vi støtter barnas initiativ til samspill.

Tiltak:
Vi etablerer smågrupper og legger til
rette for felles opplevelser i barnehagens
ute- og nærområde.

Tiltak: Vi øver på ulike roller bl.a.
gjennom dramalek.

Vi har samtaler med barn enkeltvis/i
små grupper med fokus på relasjoner.

Målkriterier: Barna refererer til noe
andre har tilført leken.

Målkriterier: Barna oppsøker hverandre
og er i samspill med hverandre.

Målkriterier:
Barna har ett eller flere barn å leke med.
Barna bruker store deler av uteområdet i
leken sin.

Personalet: Personalet legger til rette for samtaler med barna med vekt på hvordan vi har det og
hva vi eventuelt kan gjøre mer eller endre på.
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NOVEMBER
Fokusområde: Inkluderende fellesskap og felles leketema.
1-3 år

Delmål: Barna skal oppleve tilhørighet på
avdelingen.
Tiltak:
Personalet legger til rette for felles lek.
Vi skal være på gulvet sammen med barna
og delta i leken.
Målkriterier: Barna viser glede over å
komme i barnehagen.
Barna viser glede overfor hverandre.
Barna viser tydelig med blikk og kropp at de
trives sammen med andre barn og
personalet.

3-4 år
Delmål: Hvert barn deltar i
lek/aktivitet på tvers av alder.
Tiltak:
Personalet legger til rette for felles
lek der alle kan delta, som f.eks
"Kosedyrsykehus"
Målkriterier:
Barna oppsøker hverandre og
gjenkaller felles opplevelser fra
leken.

5 år

Delmål: Hvert barn deltar i lek med
jevnaldrende og yngre.
Tiltak:
Barn og personale bidrar til felles
lek og medvirker til felles
referanser og utvikling av felles
lekekompetanse.
Målkriterier: Barna inkluderer
jevnaldrende og yngre i felles
leketema.

Personalet: Observerer barnas interesser og lekepreferanser. Hvordan kan vi bruke dette til
felles lek? Tilføre litteratur, historier, turer etc. som utgangspunkt for felles lekereferanser.
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DESEMBER
Fokusområde: Inkludering, mangfold og fellesskap
1-3 år
Delmål: Barna skal
få sanseopplevelser i fellesskap.
Tiltak: Sansesamling som kalender.
Barna får erfaringer med de ulike
sansene, som smak- lukt og
taktilsansen.
Personalet legger til rette for at barna
får utforske ulike materialer, smaker
og lukter.
Målkriterier: Barna viser nysgjerrighet
overfor smaker, lukter og nye
materialer.
Barna tar initiativ til å utforske på
egenhånd- og sammen med andre.

3-4 år

5 år

Delmål: Barna viser
positiv interesse for den
enkeltes resurser.

Delmål: Barna viser positiv
interesse og forståelse for den
enkeltes resurser.

Tiltak:
Vi lager julekalender med fokus
på hver og ens betydning for
hverandre.

Tiltak:
Vi lager julekalender med fokus
på hver og ens betydning for
hverandre.

Målkriterier:
Barna husker hva andre har
gjort/betydd for fellesskapet.

Målkriterier:
Barna viser hverandre positiv
oppmerksomhet og
unner andre å være i fokus.

Personalet: Hjelpe barna til å synliggjøre den enkeltes betydning i fellesskapet og
anerkjenne andre for det de er verdt.
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JANUAR
Fokusområde: Inkluderende lekemiljø og tema i prosess
1-3 år
Delmål: Barna blir introdusert
for nye materialer og
lekemiljøer.
Tiltak: Vi endrer det fysiske
miljøet på bakgrunn av
observasjoner i barnegruppen.
Vi tilfører ulike lekematerialer
for å stimulere leken. Vi deltar i
leken og er trygge
baser/ladestasjoner.
Målkriterier: Det oppstår ny
lek. Nye relasjoner dannes.
Barn og voksene utforsker ulike
lekesoner.

5 år

3-4 år
Delmål: Barna er med på å
utforme det fysiske lekemiljøet.

Delmål: Barna er med på å
utforme det fysiske lekemiljøet.

Tiltak:
Barn og voksne vurderer,
planlegger og evt endrer bruk av
barnehagens lekemiljø.

Tiltak:
Barn og voksne vurderer,
planlegger og evt endrer det
fysiske lekemiljø. Alle bidrar med
ideer og forslag. Løsninger velges
demokratisk.

Målkriterier:
Det oppstår ny lek og grunnlag for
felles leketema.

Målkriterier:
Det oppstår ny lek og grunnlag
for felles leketema.

Personalet: Tilrettelegger for felles referanser i lek.
Voksene må være nysgjerrige og observere hva barna er opptatt av.
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FEBRUAR
Fokusområde: Felles leketema på tvers av avdelingene og prosjektarbeid.
1-3 år
Delmål: Lekegrupper og tema i
prosess.
Tiltak:
Felles opplevelser og lekegrupper
på tvers av avdelinger.
Vi starter et prosjektarbeid med
hele barnegruppen på
avdelingen, med utgangspunkt i hva
barna er opptatt av.
Målkriterier: Barna viser glede i
møte med andre barn og voksne.
Toåringene tar kontakt med de
andre barna i 1. etg.

3-4 år

5 år

Delmål: Vi bestemmer oss for et
felles leketema på tvers av
avdelingene.

Delmål: Vi bestemmer oss for et
felles leketema der vi inkluderer av
yngre barn.

Tiltak:
Barna inviteres til å velge felles
leketema.
Barnas får bidra i forberedelser og
gjennomføring

Tiltak: Barna inviteres til å
planlegge innhold og
gjennomføring av tema/prosjekt.
Barna får bidra til å utvikle
prosessen.

Målkriterier: Barna viser
interesse for og deltar i
prosessen.
Barna bruker felles referanser i
lek på tvers av alder- og
avdelinger.

Målkriterier:
Barna er delaktige i planlegging og
gjennomføring av prosessen.
Barna bruker felles referanser i
lek på tvers av alder- og
avdelinger.

Personalet: Skaper et felles
samarbeid på tvers av
avdelingene, for felles
lekeopplevelser og et felles
leketema.
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MARS
Fokusområde: Vennskap på tvers av alder og avdelingene - og trygge overganger.
1-3 år

5 år

3-4 år

Delmål: 1- og 2 åringer utforsker nye
arenaer.

Delmål: Lek og samspill på tvers av
alder og avdelinger videreutvikles.

Delmål: Femåringene er pådrivere til
videreutvikling av lekerelasjoner.

Tiltak: Toåringene får felles opplevelser på
tur sammen med treåringene. Både 1- og
2-åringene utforsker barnehagens
nærområde.
Vi bruker kosedyr som døråpner til nye
møter mellom toåringene og barna i 1.
etg.

Tiltak: Vi bruker kosedyr til nye
møter mellom barna.
Barn og kosedyr inviteres til
barnesamtaler enkeltavis eller i
gruppe.

Tiltak: Vi bruker kosedyr til
møter mellom barna.
Barn og kosedyr inviteres
til barnesamtaler enkeltavis eller
i gruppe.

Målkriterier:
Barna inkluderer hverandre
uoppfordret i lek og fortsetter
leken.

Målkriterier:
Barna inkluderer hverandre
uoppfordret i lek.
Femåringene veileder og inkluderer
yngre barn i lek.

Målkriterier: Vi ser at toåringene er
inkludert i leken i 1.etasje.
Barna viser glede når de er på tur.
1-åringene viser at de ønsker- og mestrer
det å være ute og på tur over lengre tid.

Personalet: Skal delta aktivt i lek sammen med barna.
Personalet tilbyr materialer til lek ute og inne.

38

Uke

Mandag

9

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

10

7

8

9

10

11

12

13

11

14

15

16

17

18

19

20

12

21
Vi avvikler
foreldresamtaler

22
Vi avvikler
foreldresamtaler

23
Vi avvikler
foreldresamtaler

24
Vi avvikler
foreldresamtaler

25
Vi avvikler
foreldresamtaler

26

27

13

28

29

30

31

39

APRIL
Fokusområde: Bærekraft og samarbeid, respekt for mangfold og naturen,

1-3 år

3-4 år

Delmål: Barna får erfaringer med det
biologiske mangfoldet i- og utenfor
barnehagen.

Delmål: Kommende 5- åringer og
Stjerner er sammen om å ta vare
på det biologiske mangfoldet i og
utenfor barnehagen.

Tiltak:
Vi er nysgjerrige og går på
oppdagelsesferd med
forstørrelsesglass.
Vi sår og planter "Humleresturant" i
barnehagen.
Målkriterier:
Barna tar selv initiativ til insektsjakt
og er nysgjerrig på fugleliv og på
planter som spirer og gror.

Tiltak:
Vi studerer insekts- /fugle- og
dyrelivet rundt oss.
Vi sår og planter
"Humlerestaurant" i barnehagen.
Målkriterier:
Barna gjenkaller og viser interesse
for det vi oppdager i naturen.

5 år

Delmål: Barna skal få
nye kunnskaper og erfaringer om
natur og miljø.
Tiltak:
Vi er plante-, insekts- og
fugledetektiver.
Målkriterier:
Barna viser omtanke for
miljøet rundt oss.

Personalet: Bruker naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring.
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MAI
Fokusområde: Bærekraft, samarbeid og overganger.
1-3 år
Delmål: Vi fortsetter utforskning av
det bioligiske mangfoldet.
Tiltak:
Vi utforsker krinker og kroker i
barnehagen.
Vi studerer insekter.
Vi drar på blomsterturer, gjerne
sammen med barn fra andre
avdelinger.
Målkriterier:
Barna Tar selv initiativ til insektsjakt
og viser glede over opplevelser i- og
utenfor barnehagen.

3-4 år
Delmål: "Gamle" og kommende 3åringer blir kjent med hverandre.
Tiltak: Vi rydder og klargjør
barnehagen sammen til maifest og
gode sommerdager for folk og dyreliv.
Målkriterier: Barna gjenkaller og
forteller om det de har utrettet
sammen.

5 år
Delmål: Barna skal bli kjent med
hvorfor vi feirer 17.mai og hvordan
vi kan ta vare på landet vårt med
tanke på mangfold og bærekraft.
Tiltak: Vi forbereder oss til maifest
og inviterer kommende Stjerner til
samarbeid.
Målkriterier: Barna gjenkaller felles
opplevelser.

Personalet bruker utemiljø og nærområde for gode overganger.
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JUNI
Fokusområde: Trygge overganger
1-3 år
Delmål: Barna som skal starte på
storbarnsavdelingene, skal forberedes på
overgangen til ny avdeling. Ettåringene
skal oppleve trygghet ute, sammen med
de største barna.
Tiltak: Personalet legger til rette for lek
mellom barn i 1. og 2. etasje.
Personalet er aktivt med i leken, og tilbyr
spennende lekemateriale både ute og
inne. Vi er tilstede for ettåringene som
trenger trygge baser og støtte ute.
Målkriterier: Barn fra 2. etg. lærer navn til
andre barn, og ansatte i 1. etg.
Barna viser interesse for hverandre, og
forteller om hverandre.
Barna tar initiativ til samhandling og lek
på tvers av avdelingene.

3-4 år

Delmål: Kommende fireåringer er faddere,
for de nye 3-åringer.
Tiltak: 3 og 4 åringene inviterer de eldste
barna fra Blå på turer og aktiviteter i
nærområdet.
Personalet legger til rette for lek mellom
barn i 1. og 2. etasje.
Personalet er aktivt med i leken, og tilbyr
spennende lekemateriale både ute og inne.
Målkriterier: Barn fra 1. etg. lærer navnene
til barna fra 2. etg.
Barna viser interesse for hverandre, og
forteller om hverandre.
Barna tar initiativ til samhandling, og lek
med hverandre.

5 år
Delmål: Barna får en god avslutning
på barnehagelivet og ser fram til å
begynne på skolen.
Tiltak: Barnesamtaler og lese
barnelitteratur om skolestart.
Vi markerer 5 åringenes avslutning
av barnehagelivet
Målkriterier: Barna gir uttrykk for at
de vil begynne på skolen, og har
gode forventninger til overgangen.

Personalet: Støtter og guider barna til gode overganger.
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JULI
Fokusområde: Sommer i barnehagen.
1-3 år
Delmål: Felles lek og opplevelser
med vann.
Tiltak: Vi bruker vannrenna daglig.
Vi bruker vannspreder og badebåter
ute.
Vi forbereder de eldste barna på
avdelingsbytte.
Vi spiser lunsj sammen med barn i 1.
etasje
Målkriterier: Vi ser at barna oppsøker
vann.
Barna leker på tvers av avdelingene.
De eldste barna oppsøker
avdelingene i 1. etasje.

3-4 år

5 år

Delmål: Avslutning av
barnehageåret med blomstrende
lek og felleskap.

Delmål: Avslutning av
barnehageåret med blomstrende
lek og felleskap

Tiltak:
Felles aktiviteter ute og inne.
Vi forbereder barna på avslutning
av barnehagelivet for
skolestarterne, og avdelingsbytte
for de eldste barna på Blå.
Vi spiser lunsj sammen med barn
fra 2. etasje.

Tiltak:
Felles aktiviteter ute og inne.
Vi avslutter barnehagelivet for
skolestarterne og gleder oss over
den siste tida vi har sammen i
barnehagen.

Målkriterier:
Barna oppsøker hverandre på
tvers av avdelingene.

Målkriterier:
Barn som viser glede over å være
sammen og gleder seg til
skolestart.

Personalet: Samarbeider om fellesavdeling i 1. etasje – planlegger for
morsomme og hyggelige sommerdager i barnehagen.
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"En ring av gull, med plass
til alle hender. Der ingen er
størst, der ingen er minst,
der ingen er først, der ingen er
sist. Vi holder fast så alle kjenner
at ringen er smidd av gode
venner"

