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Gaupefaret barnehage
Gaupefaret barnehage eies og driftes av Moss kommune. 
Barnehagen ligger i et barnevennlig nærmiljø. I umiddelbar 
nærhet har vi tilgang til blant annet skogen, bibliotek, skole, 
lekeplasser, egen lavvo og har tilgang til idrettshall
tre ganger i uken.

Barnehagens hjemmeside: www.moss.kommune.no
Gaupefaret barnehage åpnet januar 2007. 

Barnehagen består av fem avdelinger med rundt 109 barn. 
2 avdelinger er småbarnsavdelinger med barn fra 1-2 år. 
2 avdelinger har barn som er 3- 6 år.
1 avdeling med barn fra 2-4 år.

Åpningstid er fra 06.45 -17.00 fra 16 august.

Adresse: Gaupefaret 10, 1528 Moss.

Avdeling Molte: 47 45 83 56
Avdeling Myrtel: 47 45 94 93
Avdeling Turte: 47 45 95 44
Avdelng Storm: 47 45 96 45
Avdeling Krekling: 97 68 88 61

Styrer: Mari Eilefstad Paulsen                                         Fagkoordinator: Amina Zukancic
Tel: 90 08 32 52                                                              Tel: 94186287
mari.paulsen@moss.kommune.no                                  amina.zukancic@moss.kommune.no



Formålet med årsplan
Denne årsplanen er utarbeidet med utgangspunkt
i Barnehageloven, FNs barnekonvensjon, Rammeplan
for barnehager og kommunens lokale Kvalitetsplan.

Årsplanen er først og fremst et arbeidsredskap
for personalet i barnehagen, og dokumenterer våre 
valg og begrunnelser.

Denne årsplanen gir en oversikt overn barnehagens
mål og innhold,og viser hvordan dette skal
forankres i det pedagogiske arbeidet.

Årsplankalenderen gir en oversikt over dager i året som 
planleggingsdager, høytider og tradisjoner.
I tillegg utarbeider alle avdelinger periodeplaner og månedsplaner 
som synliggjør fagområder, progresjon og metoder, tilpasset
barnegruppen.

Barnehagens formål og innhold formes etter Lov om 
barnehage § 1. formål. Dette legger tydelige rammer for 
at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet, 
skal ivareta barnas behov for omsorg, lek, 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.

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

Vi skal i samarbeid med foreldre/foresatte sørge for at 
alle barn har progresjon, og alltid har noe å strekke seg 
etter. Det betyr at vi skal møte hvert barn der de er, og 
legge til rette for at de alltid skal være den beste 
versjonen av seg selv, og at den de er, er bra nok.

     Barnehagens formål 
     og innhold 

Psykososialt barnehagemiljø - Mobbing
Barnehagen har plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt 
og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)

Vi skal:

#Følge med på hvordan barna i barnehagen har det.

#Melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om 
eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt 
barnehagemiljø. 
Styreren skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller.

#Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et 
trygt og godt barnehagemiljø, snarest undersøke saken.

#Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og 
godt barnehagemiljø, undersøke saken og så langt det finnes 
egnede tiltak , sørge for at barnet får et trygt og godt 
barnehagemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse som 
barnehagen selv har satt i gang, viser at et barn ikke har et 
trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på 
grunnlag av en konkret og faglig vurdering. Barnehagens 
ansatte forplikter seg også til å melde ifra og handle dersom 
en ansatt krenker barn.

I barnehageloven § 41 slås det fast at barnehagen skal ha 
nulltoleranse for krenkelser som utestenging, mobbing, 
vold, diskriminering og trakassering. Formålet med 
bestemmelsen er å understreke viktigheten av tydelige 
holdninger fra barnehagens side. Videre følger det av 
bestemmelsen at de som arbeider i barnehagen, plikter å 
gripe inn hvis et barn utsettes for krenkelser. En krenkelse 
kan være fysisk eller verbal, men den kan også være mer 
indirekte i form av utfrysning. Plikten til å gripe inn vil 
derfor kunne handle om alt fra å bryte opp en krangel til å 
inkludere barnet i lek.

#Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et 
barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser.

#Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et 
trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig 
for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

#Barnehagen har aktivitetsplikt knyttet til mobbing. 
Personalet skal:
1. Følge med, 
2. Melde ifra, 
3. Undersøke.
4. Sette igang tiltak.

Illustrasjonen hentet fra: https://www.pexels.com/nb-no/



Visjon, verdier og mål for
barnehager i Moss kommune
Moss kommunes visjon er: #mangfoldige Moss-skapende, varmere og grønnere.

Moss kommune har utarbeidet en kvalitetsplan som sitt overordnede styringsdokument, 
"Små føtter skaper fremtidens spor" som ble vedtatt 25.05.2020.

Kvalitetsplanen skal sette retning, beskrive mål for det pedagogiske arbeidet, 
og legge grunnlaget for årsplansarbeid i den enkelte barnehage.
Ut fra denne visjonen er det utviklet felles kvalitetsprinsipper for alle kommunale barnehager i Moss,
som skal sikre et likeverdig og helhtlig tilbud for alle barn.

Disse prinsippende er: 
 #for barnets beste 
 #utforskende 
 #fellesskap 
 #profesjonell kjærlighet 
 #lekende 
 #gode naturopplevelser

Under avsnittet "Barnehagens verdigrunnlag" beskriver vi måten kvalitetsprinsippene kommer til
uttrykk i Gaupefaret barnehage.

Kvalitetsplanen gir retning for de kommunale barnehagene gjennom målsettingen:

"I Moss kommunes barnehager opplever alle barn et trygt og inkluderende barnehagemiljø som fremmer helse, 
trivsel og utvikling". Fokusområdene knyttet til denne målsettingen er livsmestring, inkluderende miljø og
utvikling.

Analysen av SIMM kartleggingen i hver enkelt barnehage er førende for hvilket fokusområde
barnehagen skal ha fokus på dette året. For Gaupefaret barnehage vil det være "Inkluderende miljø".
Dette vil bli nærmere beskrevet i avsnittet "Fokusområde 2020/2021.

Verdigrunnlaget vårt:

#for barnets beste: Hos oss skal de voksne gjøre det som til enhver tid er best for
barnet. Det er viktig for barn å ha en voksen som ser dem, støtter og som de kan
gå til når barnet trenger hjelp, motivasjon eller trygghet. Det er den voksnes ansvar
å skape trygge og gode relasjoner.

#utforskende: Vi tar oss tid til å være nysgjerrige sammen med barna. Barna
medvirker i egen hverdag, og de voksne bidrar til å skape undring og
utforskertrang. For oss er prosessen viktigere enn målet.

#fellesskap: Hos oss har alle en plass, og alle barn skal få kunne si sin mening og
bli hørt. Vi styrker fellesskapsfølelsen ved å gi barna felles opplevelser, legge til
rette for lek, og hjelper de til å få gode relasjoner med hverandre. Det er viktig for
oss at barnet blir kjent med egne og andres følelser, og til å utvikle evne til empati.
Dette tenker vi er viktige prinsipper i arbeidet med å forebygge mobbing i
barnehagen.

#profesjonell kjærlighet: Kjærlighet i barnehagen handler om at vi har en
profesjonell relasjon til hvert enkelt barn, som innbefatter omsorg, oppmerksomhet,
innlevelse og troverdig kontakt. Hos oss er de voksne nære fysisk og psykisk, og
støtter og utfordrer barnet. Vi vil støtte barnets evne til å utvikle en sunn
selvfølelse.

#lekende: Hos oss deltar de voksne aktivt i leken, og er støttespillere som veileder
og legger til rette for gode lekemiljøer, inne og ute. Barnehagen kjennetegnes av
glede, humor og engasjement.

#gode naturopplevelser: Hos oss bruker vi naturen som arena for utforsking, har
fokus på gode naturopplevelser og viser interesse for barns opplevelsesverden. Vi
bruker nærmiljøet, og er opptatt av at barna skal få mestringsopplevelser. Vi tror
på skogen og livet i naturen, som barns fineste lekeplass.

Barnehagens verdigrunnlag



Gaupefaret barnehage er godkjent som
helsefremmende barnehage høsten 2018.

Det betyr at vi har fokus på barnas fysiske og psykiske helse 
gjennom å ha fokus på det sosiale og fysiske miljøet, 
innholdet og arbeidet i barnehagen, samt å ha systematisk 
forankring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Kvalitetsplanen sier at alle barn skal høre til og være en del av 
felleskapet.

Barnehagen skal ha et trygt læringsmiljø, og at personalet 
skal gjøre en forskjell ved å støtte barn i å etablere gode 
relasjoner og vennskap.

Fokusområde inkluderende miljø er valgt på bakgrunn av 
resultatene vi hadde på SIMM-kartleggingen
# Inkluderande leke- og læringsmiljø
# Forbedret pedagogisk praksis
# Kartleggingsundersøkelser og aktiv bruk av resultatene 
# Kollektiv kompetanseutvikling 
# Økt læring og utvikling for barn og unge

Fokusområde 2021/2022
                     Inkluderende miljø

Satsing inkluderende miljø Moss
(SIMM)

Barnehageåret 2019-2020 startet Moss kommunes 
barnehager og skoler et samarbeid med Senter for 
pedagogisk utdanning (SEPU). SEPU bidrar med 
kompetanseheving for alle ansatte, kartlegging av praksis og 
utarbeidelse av tiltak.

Hovedmålet med satsingen er "økt sosialt og faglig 
læringsutbytte for alle barn". 

Alle ansatte skal delta i utviklingsarbeidet for å styrke 
barnehagene som inkluderende arena.

Basert på kartleggingsresultatene har Gaupefaret barnehage 
arbeidet med kompetansepakken "Å skape gode relasjoner i 
barnehagen" i barnehageåret 2020-2021. Barnehagen har 
gjennomført kartlegging av barnehagens praksis og fått 
opplæring i metode Pedagogisk Analyse.

Til høsten 2021: Starter Gaupefaret barnehage med en ny 
kompetansepakke «Gode rutinesituasjoner», som vil gi 
barna positive erfaringer og mestringsopplevelser mange 
ganger hver dag. Disse situasjonene er voksenstyrte og 
personalet har store muligheter for å påvirke hva som skjer. 
De kan støtte opp under barnas emosjonelle, sosiale og 
språklige utvikling, samt lærling, hvis de har fokus på 
kommunikasjon, og samspill i tillegg til det rent praktiske.

Delmål: "Barna opplever å høre til og er en del av 
fellesskapet i barnehagen"
For oss i Gaupefaret barnehage betyr det å arbeide med inkluderende miljø at
alle barna skal oppleve å høre til og være en del av fellesskapet. 

Barnehagen skal ha et trygt læringsmiljø, der barna
tilegner seg og prøver ut sosiale ferdigheter.
Personalet skal gjøre en forskjell ved å støtte barn i
å etablere gode relasjoner og vennskap.

Tiltak:

# Barna deles i smågrupper hver dag.

#Barnehagen har et inkluderende miljø
der alle barn får like muligheter til å bli
sett og hørt, og til å delta i alle aktiviteter.

# Barnehagen sikrer at gutter og jenter
får like muligheter til pedagogisk utbytte
i barnehagen.

# Barnehagen verdsetter mangfold og
bygger et fellesskap med rom for ulikheter.



Språkutvikling
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold og oppgaver, og 
inkluderer alle barn, uavhengig av språklig bakgrunn. Godt språkarbeid i barnehagen kan gi 
barn et bedre norskspråklig utgangspunkt ved skolestart og er en forutsetning for 
inkludering i lek og samspill med andre barn. Rammeplanen sier at barnehagen skal 
anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk,herunder tegnspråk. 
Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få 
delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. For å sikre 
barn et godt språkmiljø i barnehagen arbeider vi systematisk og metodisk med 
språkaktiviteter i hverdagen.

  Mål:                                                                       

#Gaupefaret barnehage skal legge til rette
 for et rikt og variert språkmiljø.

Slik gjør vi det:

# Personalet har god kompetanse på språk.

 # Benytte språkgrupper jevnlig. Barn
med et annet morsmål enn norsk, får
ved behov norskopplæring i egne språkgrupper

 # Bruke hverdagssituasjoner aktivt til
språkstimulering.

Metoder:

# Vi er gode språkmodeller og er 
bevisste på å bruke språket i hverdagen 
og i alle situasjoner.

# Vi legger opp til at barna får gode
møter med bøker, samtaler og 
fortellinger hver dag og har bøker lett
tilgjengelig på alle avdelinger.

# Vi samarbeider med biblioteket.

# Vi bruker læremidler som 
Snakkepakken, Språkleker, 
Språkkista,Ipad, Bokkofferter og Trollord 
for å konkretisere og visualisere når vi 
har samlingsstunder og arbeider i 
smågrupper.

# Vi synger og rimer

Leken har en sentral plass i 
Gaupefaret barnehage, og vårt mål er 
at alle barn skal inkluderes i lek. Alle 
barn skal oppleve glede, humor, 
spenning og engasjement gjennom 
lek og sammen med andre. 

Personalet legger til rette for ulike 
typer lek både ute og inne. Lek
er en arena for utvikling av god 
selvregulering. Selvregulering kan 
forklares som barnas «indre 
stemme»,og barnas evne til å tenke 
før de handler.

   Slik gjør vi det:

# Vi organiserer rom, tid og
lekemateriale for å inspirere til ulike
typer lek.

# Personalet skal legge til rette for
felles opplevelser som bidrar til god
lek,og er deltakende i lek.

# Vi legger til rette for vennskap på
tvers av grupper og avdelinger.

I barnehagen vår skal barn oppleve et
godt læringsmiljø hvor personalet skal
støtte opp om deres lyst til å leke,
utforske, lære og mestre.

Gjennom lek har barna en arena for 
utvikling og læring, for sosial og 
språklig samhandling. I løpet av 
barnehageåret,blir barna introdusert 
for nye situasjoner, temaer,fenomener,
materialer og redskaper som bidrar til
meningsfull samhandling.

Slik gjør vi det:

# Vi støtter barnas initiativ, undring,
nysgjerrighet,kreativitet,
læringsslyst og tiltro til egne evner.

# Vi legger til rette for progresjon og
utvikling slik at alle barn kan få rike
og varierte opplevelser og
erfaringer.


Lek  Læring



Danning

I barnehagen vår jobber vi for at barna
skal forstå felles verdier og normer som
er viktige for fellesskapet. Barna skal 
oppleve tilhørighet til samfunnet, natur
og kultur. Gjennom samspill, dialog, lek
og utforskning skal vi bidra til at barna
utvikler kritisk tenkning og etisk 
vurderingsevne.

 Slik gjør vi det:

# Vi støtter barnas aktivitet,
engasjement og deltakelse i
fellesskapet.

# Vi legger til rette for meningsfulle
opplevelser og utforskende
samtaler.

# Vi synligjør og fremhever mangfold
og ulikheter som grunnlag for
opplevelser, utforsking og læring.

Likestilling og 
likeverd
Rammeplanen sier at barnehagen skal fremme 
likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, 
funksjonsevne, seksuellorientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, 
sosial status, språk, religion og livssyn.

I barnehagen vår ønsker å motvirke alle former 
for diskriminering, har nulltoleranse for mobbing 
og utestenging.

Slik gjør vi det:

# Vi arbeider i små grupper, hvor alle
får lik mulighet til å bli sett og hørt.

# Vi legger til rette for at barna skal utvikle 
vennskap uavhengig av kjønn.

Barnehagen vår ligger i et nærmiljø med variert mangfold, 
og barnehagen vår gjenspeiler dette mangfoldet i forhold til 
funksjonsnivå alder, kjønn, kultur, språk og familiebakgrunn. 

Vi vil at alle barn skal føle seg sett og anerkjent for den
de er, og vi har fokus på den enkeltes plass og verdi i 
fellesskapet. 

Vi synliggjør mangfoldet i barnehagen vår, og ser på det som 
en ressurs.

Slik gjør vi det:

# Personalet er bevisste på at
handlinger og holdninger speiles
gjennom barna.

# Barnas morsmål, identitet og kultur
blir ivaretatt og møtt med respekt.

# Vi markerer kulturelt mangfolddagen.

# Vi tilbyr samme aktiviteter til jenter
og gutter.

Omsorg og trygghet har stort fokus i
barnehagen vår, og vårt mål er at alle
barn skal oppleve trygghet og trivsel.

Omsorg handler om relasjonen mellom
personalet og barna, og om barnas
omsorg for hverandre.

Slik gjør vi det:

# Vi legger til rette for at barna kan
knytte seg til personalet og til
hverandre.

# Vi er omsorgsfulle og tydelige
voksne som er tilstede sammen
med barna, og møter de med
åpenhet og varme.

# Personalet har kompetanse på
«trygghetssirkelen».

Mangfold Omsorg



Tilvenning som ny i barnehagen
Rammeplanen sier at barnehagen skal i samarbeid
med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i 
barnehagen.

I barnehagen vår er vi opptatt av at barna får mulighet til å gjøre seg kjent
med barnehagen i sitt eget tempo. Vi har fokus på god tid, små barnegrupper og 
voksne som er tilgjengelige og nære.

Slik gjør vi det:

# Besøksdager for nye familier før oppstart.

# Minst 3 dager tilvenning.

# Oppstartsamtaler første uken for å sikre en god informasjon om barnet.

# Vi bruker tolk under tilvenning ved behov.

# Hvert barn får en kontaktperson.

Overgang fra liten til stor avdeling. Vi ønsker at barna skal oppleve en god og 
tilrettelagt overgang fra liten til stor avdeling. Tilvenning og «besøksdager» 
starter vi opp med rundt april-måned, og personalet på de nye avdelingene får 
tidlig den nødvendige informasjonen om de nye barna som skal begynne. Barnet 
får en kontaktperson på ny avdeling, og foreldrene har overgangssamtale med ny 
pedagogisk leder enten før sommeren, eller tidlig etter at nytt barnehageår har 
startet i august.

I Gaupefaret barnehage er hele personalet kurset i Trygghetssirkelen og 
tilknytningsteori.

Trygge barn er glade barn.

Mange barn strever med å takle                                   
overgangssituasjoner på en god måte.

I løpet av en barnehagedag, er det
mange slike overganger, og det er de
voksnes ansvar å tilrettelegge,
forberede og planlegge slik at overgangene
oppleves smidig for barna.

En overgang definerer vi som alle
situasjoner der barna skal gå fra en
aktivitet, til en annen. For eksempel fra
lek til samling, fra samling til strukturert
aktivitet eller måltid, fra måltid til
garderoben, fra garderoben til utelek/
tur og fra utelek og inn i garderoben. 
I tillegg er det flere andre små og store
overganger som barna deltar i hver dag.

I Gaupefaret barnehage er vi opptatt
av å skape gode overgangssituasjoner.

Slik gjør vi det:

# Vi bruker tid på å forberede barna
på hva som skal skje og inkluderer
dem i planlegging og evaluering,
blant annet gjennom morgenmøter
med barna

# Vi benytter dagtavler som viser
rytmen i dagen

# Vi planlegger dagsrytmen på en
måte som sikrer gode overganger

# Vi deler opp i mindre barnegrupper
store deler av dager

  Overganger innad i løpet av barnehagehverdagen



Sammenheng mellom barnehage og skole
Barnehagen vår samarbeider tett 
med nærskolen på flere ulike 
arenaer. Vi har systematisk tilbud for 
5- åringene gjennom hele det siste 
barnehageåret.

Vi jobber målrettet med å gjøre 
barna rustet til livet. Dette gjør vi 
gjennom å ha fokus på barns 
psykiske og fysiske helse. 

Begrepet livsmestring som har vårt 
hovedfokus dette barnehageåret, 
knytter vi tett opp til å gjøre barn 
rustet til skolestart. Barnehagen skal 
bidra til at barna kan avslutte 
barnehagetiden på en god måte og 
møte skolen med nysgjerrighet og 
viktigst av alt; tro på egne evner.

Vi ønsker at barn og foresatte skal 
oppleve at det er en sammenheng 
mellom barnehage og skole. 

Barnehagen skal i samarbeid med 
skolen, legge til rette for at dette 
skjer, og i barnehagen vår har vi 
lange og gode tradisjoner med tanke 
på en god overgang til 1.klasse.

Moss kommune har utviklet egne 
rutiner i.f.t overgangen fra barnehage 
til skole.

Rutinene skal sikre

# At barnehage og skole/SFO har
kunnskap om hverandre (systemnivå).

# At barnehagen og skolen/SFO
gjennom samarbeid og samhandling
siste år før skolestart, legger grunnlag
for en god og trygg skolestart for 
barna.

Rutinebeskrivelsen inneholder bl.a. 
konkrete aktiviteter og tiltak som 
barnehage og skole skal gjennomføre, 
når og hvem som er ansvarlig. Denne 
planen er forpliktende, og vi følger den 
på alle områder. Planen er satt opp 
som et årshjul.

Dette innebærer blant annet:

# Felles nettverkssamling for 
barnehagelærere og lærere for 1.klasse
på nærskolen

# Skolen inviterer skolestartere på ulike 
arrangement i løpet av året

# Barnehagelærer og representanter fra 
skolen har egne overgangssamtaler på 
våren, og barn som skal begynne på skolen 
får mulighet til å si noe om sin egen 
skolestart i egen barnesamtale. Foreldre gir 
samtykke til informasjonsutveksling.

# Førskolegruppene på Gaupefaret og
Solliskogen samarbeider i løpet av året
med ulike opplegg.

# På forsommeren før barna går i ferie,
gjør vi ekstra stas på skolestarterne. De
får overnatte i barnehagen eller dra på
overnattingstur, de drar på avslutningsturer 
med ekstra spennende innhold, vi har 
avslutningsseremoni hvor de «hopper ut av 
barnehagen, og inn i skolen.», de deltar på 
fotballturnering og sykkel-løp og mye 
annet.

Barns medvirkning

Barns rett til medvirkning er nedfelt gjennom FNs 
barnekonvensjon (1989) og i lov om barnehager 
(2005).Rammeplanen sier at barna jevnlig skal få mulighet til aktiv 
deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens 
virksomhet.

Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i 
barnehagen. Vi mener at barns medvirkning ikke er det samme 
som å la barna gjøre som de vil. Vi voksne skal fortsatt ta ansvar, 
men forsøke å innta barneperspektivet. Det handler om at alle barn 
har rett til å bli sett, hørt  anerkjent, få gode, trygge rammer og 
mulighet til å ta valg der det er naturlig.

Slik gjør vi det:

# De voksne er bevisste på at barna har
rett til å uttrykke seg og ha innflytelse
på sin egen hverdag.

# De voksne er deltakende i lek og
samtale for å få innblikk i barnas
interesser og ønsker.

# De voksne tar barnas perspektiv ved
planlegging, gjennomføring og
evaluering.

# Personalet inntar et lyttende samvær,
er åpne og tåler å arbeide i det
uforutsigbare.

Samarbeid mellom 
hjem og barnehage
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse
med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling, jf. Barnehageloven §1. Barnehagen skal ivareta 
foreldrenes rett til medvirkning, og legge til rette for 
foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene. 

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid 
ha barnets beste som formål.Både foreldrene og 
personalet må forholde seg til at barnehagen har et 
samfunnsmandat og verdigrunnlag, som det er 
barnehagens oppgave å forvalte. 

Slik gjør vi det:

# Informasjon på mail og lapper på barnets plass. Vi 
ønsker fortrinnsvis å bruke mailkorrespondanse ved 
utveksling av informasjon. Det er derfor ønskelig at 
foresatte har en mailkonto som er aktiv. Appen"visma
min barnehage"fungerer som et kommunikasjons verktøy 
mellom personale og foresatte.

# Brukerundersøkelse en gang pr. år.
# Foreldremøte/Foreldreråd 1-2 ganger i året.
# Foreldresamtaler 1-2 ganger i året.

# Gjennom daglig kontakt og uformelle
samtaler.

# Skaper felles hygge gjennom ulike
arrangementer.



          Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver 
barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Både 
foreldrerådet og samarbeidsutvalget har som oppgave å 
fremme samarbeid mellom hjemmene og barnehagen. 

Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse 
ordningene skal gi mulighet for, og ivareta foreldrenes kontakt 
med barnehagen på en aktiv måte.

Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og 
bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, 
kontaktskapende og samordnende organ.

Dette er barnehagens øverste styringsorgan, og er 
sammensatt av foresatte, ansatte og eierrepresentant.

Foresatte velges på første foreldremøte på høsten, og det 
gjennomføres 2-4 SU møter pr år.

Planlegging, dokumentasjon og vurdering
Systematisk planleggingsarbeid er 
viktig for å sikre kvalitet i tjenesten, 
og barnehagen skal være en 
pedagogisk virksomhet som
skal planlegges og vurderes. Målet er 
å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd 
med barnehageloven og 
rammeplanen. I dag blir det lagt mye 
vekt på at barnehagen skal være en 
lærende organisasjon.

PLANLEGGING:

Planlegging er viktig, fordi det gir 
personalet grunnlag for å tenke og 
handle langsiktig og systematisk i 
det pedagogiske arbeidet. Vi
planlegger for å bidra til kontinuitet 
og progresjon for enkeltbarn og 
barnegruppen, og alle avdelinger 
lager planer ut fra en felles 
utarbeidet mal for periodeplaner.
Planleggingen synliggjør hvordan 
barnehagen fortolker og realiserer 
rammeplanen og skal være 
utgangspunkt for refleksjon og 
utvikling av virksomheten. Det 
planlegges både på kort og lang sikt, 
og vi justerer planer fortløpende 
dersom det av ulike grunner er 
nødvendig.

Vårt planarbeid baseres på:

# Gjeldende styringsdokumenter,
kartlegginger, samt kunnskap om 
barns utvikling og læring.

# Daglig arbeid, formelle og 
uformelle møter, ukentlige 
ledermøter,gruppemøter og 
planleggingsdager.

DOKUMENTASJON: 

Dokumentasjon av personalets 
arbeid synliggjør hvordan personalet 
arbeider for å oppfylle kravene i 
barnehageloven og rammeplanen. 
Dokumentasjonen skal synliggjøre 
hva barn opplever, lærer og gjør i 
barnehagen.

Slik gjør vi det:
# Periodeplaner for aktiviteter lages
kvartalsvis og vurderes fortløpende.
# Månedsbrev og/ eller 
månedsplaner på
hver avdeling.
# Gjennom bilder, utstillinger, 
oppslag og rapporter dokumenterer 
vi barnehagens praksis.

VURDERING:

Vurderingsarbeidet foregår kontinuerlig, 
og er grunnleggende for barnehagen 
som en lærende organisasjon. 

Barnehagens innhold, aktiviteter og 
organisering vurderes systematisk. 
Gjennom foreldresamtaler,
foreldremøter, SU og den daglige 
kontakten, skal foreldrene inkluderes i 
vurderingen. 

Det gjennomføres brukerundersøkelse 
som også danner grunnlag for refleksjon, 
planlegging og vurdering.

# Planlegging

# Dokumentasjon

# Vurdering



    Rammeplanen
Rammeplanen har beskrevet 7 
fagområder som alle barnehager skal 
basere sitt innhold på. 

Barnehagen skal ikke ‘undervise’ i fag, 
men barn skal lære gjennom opplevelser. 
Lek er den viktigste arenaen for å få 
opplevelser innenfor fagområdene og 
aktive voksne legger til rette for dette.

I Gaupefaret barnehage bruker vi ulikt 
materiell, utstyr, teknologi,digitale 
verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet 
med alle fagområdene.

Progresjon

Barn skal oppleve progresjon gjennom alle 
årene i barnehagen. Dette innebærer at barn 
skal kunne utforske,erfare,undre seg, for så å 
kunne lære, utvikle seg og oppleve fremgang 
ut i fra sine individuelle forutsetninger. 

Vi vil at barna skal føle at de er bra som de 
er,samtidig som de skal oppleve progresjon 
ut i fra sin bakgrunn, sine evner og 
ferdigheter,

Det er barnehagens oppgave å sørge for at 
barna finner glede i å strekke seg etter å 
erobre nye ferdigheter og tanker. Den 
oppgaven starter med arbeidet med barns 
selvfølelse: at barn kan være trygge og 
modige nok til å prøve seg på nye ting og at 
det er greit å prøve og feile.

Slik gjør vi det 

# Vi har utviklet en progresjonsplan for å sikre progresjon og 
sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele 
barnehageoppholdet.

# Vi jobber med aldersinndelte grupper.

# Vi bruker progresjonsplanen som verktøy for pedagogisk 
planlegging og vurdering i hverdagen.

# Vi bruker årsplanen med månedens mål og tiltak,aktivt i 
planlegging.

# Vi sørger for progresjon gjennom bevisst bruk av 
materialer,bøker,leker,verktøy og utstyr.



Barnehagens digitale praksis

For å bidra til at barnehagebarn i Moss kommune får et godt og 
likeverdig tilbud utarbeider kommunen felles kvalitetsstandarder, 
veileder og verktøy.

Ett av områdene som skal ha et felles kvalitetsstandard er 
"Pedagogisk bruk av digitale verktøy".

Gaupefaret barnehage skal implementere innholdet av 
kvalitetsstandardet i barnehagens digitale praksis.

I Gaupefaret barnehage har vi en smartboard som brukes av alle 
avdelinger, og vi har flere ipader med pedagogiske spill. Dette 
brukes tilrettelagt sammen med voksne.

Appen "Visma-min barnehage",  fungerer som et 
kommunikasjonsverktøy mellom foresatte og barnehagen.



Trygghet og
tilvenning

August 2021

BARN 1-2 ÅR:

MÅL:
• BARN OG VOKSNE ER TRYGGE PÅ HVERANDRE

TILTAK:
• VI DELER BARNA INN I TILLVENNINGSGRUPPER.
• ALLE BARNA HAR ET OVERGANGSOBJEKT 

(SMOKK,
BAMSE E.L.)
• TILSTEDEVÆRENDE VOKSNE PÅ GULVET DER
BARNA ER
• HVER FAMILIE HAR EN PRIMÆRKONTAKT, OG VI
BRUKER NAVNESKILT I TILVENNINGSPERIODEN

MÅLEKRITERIER:
• BARNA SIER "HEI" OG "HADET", OG VINKER VED
LEVERING
• BARNA LAR SEG TRØSTE AV DE ANSATTE PÅ
AVDELINGEN
• BARNA BLIR KJENT MED HVERANDRE
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(Uke 32) 9 10 11 12  13 
     PLANDAG 
BARNEHAGE STENGT
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Mandag                      Tirsdag                   Onsdag                     Torsdag                  Fredag                   Lørdag                     Søndag

BARN 3-5  ÅR:

MÅL:
• BARNA ER TRYGGE I BARNEGRUPPA, OG KAN NAVN PÅ 
ALLE BARN OG VOKSNE

TILTAK:
• VI SYNGER NAVNSANGER OG HAR BLI-KJENT
SAMLING
• VI DELER I SMÅGRUPPER
• VI TILPASSER RUTINER OG SKAPER TID TIL Å BLI
KJENT, UTFORSKE OG LEKE

MÅLEKRITERIER:
• BARN OG VOKSNE LÆRER HVERANDRES NAVN.
• DE "GAMLE" BARNA HJELPER DE "NYE" BARNA
MED Å FINNE SEG TIL RETTE PÅ AVDELINGEN
• BARNA VISER GLEDE I MØTE MED BARN OG VOKSNE





Trygghet og
tilvenning

September 2021

BARN 1-2 ÅR:

MÅL:
• BARNA ER TRYGGE I BARNEHAGEN OG
GJENKJENNER SEG SELV OG SKAPT RELASJONER.

TILTAK:
• VI SYNGER NAVN-SANGER
• VI LAGER "HUS"/BØKER MED BILDER AV BARNAS
FAMILIE
• VOKSNE ER LYDHØRE OG FØLGER BARNAS RYTME I 

FORHOLD TIL SPISE OG SOVETID
•VI HENGER OPP BILDER AV BARN OG PERSONAL PÅ EN 

BILDEVEGG

MÅLEKRITERIER:
• BARNA KJENNER IGJEN NAVN PÅ PERSONAL OG ANDRE 

BARN
• BARNA GJENKJNENNER OG SNAKKER OM EGET
"HUS/BOK
• BARNA GJENKJENNER OG SNAKKER OM BILDENE PÅ 

BILDEVEGGEN

BARN 3-5 ÅR:

MÅL:
• BARNA ER TRYGGE I BARNEGRUPPA, OG
HENVENDER SEG TIL ANDRE BARN OG VOKSNE

TILTAK:
• VI LESER BØKER MED BARNA MED TEMA
BARNEHAGESTART OG FAMILIE
• BARNA FÅR BILDE AV SEG SELV PÅ PLASSEN SIN
• SMÅTURER UT AV BARNEHAGEN

MÅLEKRITERIER:
• BARNA TØR Å TA ORDET I SAMLING/MÅLTID
• BARNA OPPSØKER NYE LEKEKAMERATER
• BARNA GJØR SEG KJENT MED BARNEHAGENS
FYSISKE ROM UTE , INNE

(Uke 35)  1 2 3 4 5

(Uke 36) 6 7 8 9 10 11 12

(Uke 37) 13 14 15 16 17 18 19

(Uke 38) 20
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Vennskap og
fellesskap

Oktober 2021

BARN 1-2 ÅR:

MÅL:
• BARNA VISER OMSORG FOR HVERANDRE

TILTAK:
• VI DELER I MINDRE GRUPPER
• VOKSNE ER GODE ROLLEMODELLER OG
ANERKJENNER BARNAS FØLELSER
• VI LAGER ET VENNSKAPSTRE
• VI HØRER PÅ FORUT SANGER OG HENGER OPP
BILDER FRA FORUT AKSJONEN

MÅLEKRITERIER:
• BARNA KJENNER IGJEN SANGENE FRA FORUT CD`EN
• BARNA VISER MEDFØLELSE MED BLIKK/
KROPPSKONTAKT
• BARNA SETTER ORD PÅ EN ELLER FLERE FØLELSER

BARN 3-5 ÅR:

MÅL:
• BARNA KAN NOE OM BARNS RETTIGHETER

TILTAK:
• VI HAR FORUT SOM FELLES PROSJEKT
• VI BRUKER DIGITALE VERKTØY FOR Å BLI KJENT
MED BARNAS RETTIGHETER; RETTIGHETSSLOTTET
• VI BRUKER FØLELSESKORT

MÅLEKRITERIER:
• BARNA SNAKKER OM FORSKJELLER VED Å BO I
NORGE KONTRA SIERRA LEONE
• BARNA KAN SI MINST 1 RETTIGHET FRA
BARNEKONVENSJONEN
• BARN OG VOKSNE SETTER ORD PÅ HVORDAN VI
SKAL VÆRE MOT HVERANDRE

(Uke 39)  1 2 3
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Vennskap og
fellesskap

November 2021

BARN 1-2 ÅR:

MÅL:
•BARNA FORSØKER Å LØSE KONFLIKTER UTEN Å 

BRUKE KROPPEN NEGATIVT
TILTAK:
•VOKSNE JOBBER AKTIVT MED Å LÆRE BARNA Å SI 

"STOPP" OG VISE TEGNET
•VI LESER BOK OM FØLELSER
•VI BRUKER FØLELSESKORT

MÅLEKRITERIER:
•BARNA BRUKER "STOPP" SIGNALET.
•BARNA VISER OMSORG FOR HVERANDRE.
•BARNA SETTER ORD PÅ EN ELLER FLERE FØLELSER

BARN 3-5 ÅR:

MÅL:
• BARNA LÆRER SEG STRATEGIER FOR Å LØSE
KONFLIKTER OG SAMARBEID

TILTAK:
• SAMLINGSSTUNDER I SMÅGRUPPER MED TEMA
FØLELSER
• VI HAR ROLLESPILL, ILLUSTRERE KONFLIKT 

SITUASJONER
• VI GJENNOMFØRER BARNESAMTALER

MÅLEKRITERIER:
• BARNA DELER MED HVERANDRE
• BARNA KOMMER MED FORSLAG TIL LØSNING
• BARNA DELTAR I BARNESAMTALER MED TEMA
VENNSKAP

(Uke 44) 1 2 3 4 5 6 7
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Omsorg

Desember 2021

BARN 1-2 ÅR:

MÅL:
• BARNA LÆRER Å DELE MED HVERANDRE

TILTAK:
• VI HAR FOKUS PÅ Å GI OG DELE I SAMLINGER 

VED MÅLTID.
• VI SMAKER OG BAKER
• VI LAGER JULEKORT.

MÅLEKRITERIER:
• BARNA KLARER Å SENDE VIDERE MED
VOKSENINSTRUKSJON
• BARNA DELTAR I JULEFORBREDELSER
• BARNA SNAKKER OM JUL OG SYNGER 

JULESANGER

BARN 3-5 ÅR:

MÅL:
• BARNA LÆRER SEG Å VISE GLEDE VED Å GI OG
DELE

TILTAK:
• VI LAGER JULEKORT OG SENDER TIL EN 

INSTITUSJON RELATERT TIL BARN.
• VI FORMIDLER JULEBUDSKAPET
• VI GIR POSITIVE TILBAKEMELDINGER TIL
HVERANDRE HVER DAG.

MÅLEKRITERIER:
• BARNA ØNSKER Å GI GAVER OG JULEKORT
• BARNA VET NOE OM HVORFOR VI FERIER JUL
• BARNA DELER MED HVERANDRE

(Uke 48)  1 2 3 4 5
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Inkluderende
leke-og læringsmiljø

Januar 2022

BARN 1-2 ÅR:

MÅL:
• BARNA ERFARER ET LEKEMILJØ HVOR ALLE KAN
DELTA I LEK

TILTAK:
• DE VOKSNE LAGER VARIERTE LEKE-OG
LÆRINGSMILJØER INNE PÅ AVDELINGEN
• VI EKSPERIMENTERER PÅ ULIKT VIS
• VI LEGGER TIL RETTE FOR KONSTRUKSJONSLEK

MÅLEKRITERIER:
• BARNA BENYTTER SEG AV ULIKE LEKEMILJØER
• BARNA VET AT SNØ SMELTER TIL VANN
• BARNA BRUKER VARIERT LEKEMATERIALE

BARN 3-5 ÅR:

MÅL:
• BARNA ERFARER ET LEKEMILJØ HVOR ALLE BLIR
INKLUDERT I LEK

TILTAK:
• DE VOKSNE LAGER VARIERTE LEKE- OG
LÆRLINGSMILJØER INNE PÅ AVDELINGEN
• DELTAKENDE VOKSNE I LEK
• VI BRUKER SNØ OG IS I KONSTRUKSJONSLEK

MÅLEKRITERIER:
• BARN INVOLVERES I UTFORMING AV LEKE-OG
LÆRINGSMILJØET INNE Å AVDELINGEN
• BARNA UTFORSKER OG EKSPERIMENTERER
• BARNA BENYTTER SEG AV ULIKT LEKEMATERIELL

(Uke 1)3
     PLANDAG 
BARNEHAGE STENGT 
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Inkluderende
leke-og læringsmiljø

Februar 2022

BARN 1-2 ÅR:

MÅL:
• BARNA ERFARER ET LEKEMILJØ HVOR ALLE KAN
DELTA I LEK

TILTAK:
• VI LAGER INSPIRERENDE LEKE- OG
LÆRINGSMILJØER UTENDØRS
• VI LEGGER TIL RETTE FOR FORSKJELLIG
LEKEMATERIALE
• VI EKSPERIMENTERER PÅ ULIKT VIS MED SNØ,
VANN OG IS

MÅLEKRITERIER:
• BARNA VISER GLEDE OG NYSGJERRIGHET VED Å
UTFORSKE ULIKE LEKEMILJØER
• BARNA FÅR VÆRE MED I HVERANDRES LEK
• BARNA VET AT SNØ SMELTER TIL VANN

BARN 3-5 ÅR:

MÅL:
• BARNA ERFARER ET LEKEMILJØ HVOR ALLE BLIR 

INKLUDERT I LEK

TILTAK:
•VI LAGER INSPIRERANDE LEKE-OG LÆRINGSMILJØER 

UTENDØRS
• VI BRUKER SNØ OG IS I KONSTRUKSJONSLEK
• VI EKSPERIMENTERER MED SNØ,VANN OG IS
• 

MÅLEKRITERIER:
•BARNA YTRER ØNSKER OM Å LEKE UTE
• BARNA INVITERER HVERANDRE INN I LEK
• BARNA KAN EKSPERIMENTERE MED SNØ,VANN OG IS

(Uke 5) 1 2 3 4 5 6 
SAMEFOLKETS DAG
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Inkluderende
leke-og læringsmiljø

Mars 2022

BARN 1-2 ÅR:

MÅL:
•BARNA BLIR KJENT MED MINST 1 EVENTYR

TILTAK:
•VI FORTELLER EVENTYR OG DRAMATISERER
•VI SYNLIGGJØR FYSISK PÅ AVDELINGEN HVILKET 

EVENTYR VI JOBBER MED
• VI TILFØRER LEKEN REKVISITTER 

MÅLEKRITERIER:
• BARNA UTVIKLER ROLLELEKEN OG TAR INITIATIV 

SELV
• BARNA GJENKJENNER EVENTYR
• BARNA BENYTTER SEG AV ULIKE LEKEMATERIALER I 

LEKEN SIN

BARN 3-5 ÅR:

MÅL:
• BARNA BLIR KJENT MED ULIKE EVENTYR

TILTAK:
• VI INTRODUSERER ULIKE EVENTYR VED FORTELLING
OG DRAMATISERING
• VI HAR TELLEAKTIVITETER
• VI SYNLIGGJØR FYSISK PÅ AVDELINGEN HVILKET
EVENTYR VI JOBBER MED

MÅLEKRITERIER:
• BARNA UTVIKLER ROLLELEKEN OG DRAMATISERER
FOR HVERANDRE
• BARNA KAN TELLE I RIKTIG REKKEFØLGE
• BARNA KJENNER FLERE EVENTYR

(Uke 9) 1 2 3 4 5 6

(Uke 10)7 8 9 10 11 12 13

(Uke 11)14 15
BARNEHAGEDAGEN

16 17 18 19 20

(Uke 12)21 22 23 24 25 26 27

(Uke 13)28 29 30 31  

mars 2022
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag



Inkluderende 
leke-og læringsmiljø

April 2022

BARN 1-2 ÅR:

MÅL:
• BARNA FÅR ERFARING MED ULIKE
FORMINGSAKTIVITETER

TILTAK:
• VI JOBBER MED FARGEN GUL
• VI HAR FASTE GRUPPER MED
FORMINGSAKTIVITETER HVER UKE
• VI HAR FORMINGSAKTIVITETER MED PÅSKETEMA

MÅLEKRITERIER:
• BARNA KAN GJENKJENNE FARGEN GUL
• BARNA VISER GLEDE VED FORMINGSAKTIVITETER
• DET SYNS VISUELT PÅ AVDELINGEN AT VI JOBBER
MED PÅSKE

BARN 3-5 ÅR:

MÅL:
• BARNA ERFARER ULIKE SKAPENDE PROSESSER

TILTAK:
• VI FORMIDLER PÅSKEBUDSKAPET
• VI HAR FORMINGSAKTIVITETER MED PÅSKE
SOM TEMA 
•IGJENNOM KREATIVE PROSESSER BRUKER VI ULIKE 

METODER OG MATERIALER

MÅLEKRITERIER:
• BARNA DELTAR I PÅSKEFORBEREDELSER
• BARN KAN SI NOE OM HVORFOR VI FEIRER PÅSKE
• DET SYNS VISUELT PÅ AVDELINGEN AT VI JOBBER
MED PÅSKE
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        PLANDAG 
BARNEHAGE STENGT 

29
            PLANDAG 
BARNEHAGE STENGT 

30 

april 2022
Mandag                        Tirsdag                   Onsdag                   Torsdag                 Fredag                     Lørdag                   Søndag





Inkluderende 
leke-og læringsmiljø

Mai 2022

BARN 1-2 ÅR:

MÅL:
• BARNA GJENKJENNER DET NORSKE FLAGGET OG
KJENNER TIL MINST EN 17.MAI- SANG

TILTAK:
• VI SYNGER 17.MAI-SANGER, OG PYNTER
AVDELINGEN TIL 17.MAI
• VI BRUKER FARGENE RØDT, HVITT OG BLÅTT TIL
TEGNE OG MALEAKTIVITETER
• VI BRUKER MUSIKK TIL DANS OG BEVEGELSE

MÅLEKRITERIER:
• BARNA KJENNER IGJEN ELLER SYNGER EN
17.MAI-SANG
• BARNA KJENNER IGJEN FARGENE OG FORMEN AV TPÅ 

DEN NORSKE FLAGGET
• BARNA VISER GLEDE NÅR VI SETTER PÅ MUSIKK,
OG BEVEGER KROPPEN

BARN 3-5 ÅR:

MÅL:
• BARNA VET HVORFOR VI FEIRER 17.MAI

TILTAK:
• VI SYNGER "JA VI ELSKER" OG ANDRE 17.MAISANGER
• VI FORTELLER OM GRUNNLOVEN OG EIDSVOLL 

FORSAMLINGEN
• VI BRUKER MUSIK OG LÆRER TIL `"DOVRE FALLER"
• VI SER FILM OM HENRIK WERGELAND

MÅLEKRITERIER:
• BARNA KAN FLERE 17.MAI SANGER
• BARNA KJENNER TIL SYMBOL OG FARGENE I DET NORSKE 

FLAGGET
• BARNA KAN LITT OM HENRIK WERGELAND

(Uke 18)2 3 4 5 6 7 8

(Uke 19)9 10 11 12 13 14 15

(Uke 20)16
     16 MAI FEIRING

17 18 19 20 21 22

(Uke 21)23 24 25 26 27 28 29

(Uke 22)30 31

mai 2022
mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag



Inkluderende 
leke-og læringsmiljø

Juni 2022

BARN 1-2 ÅR:

MÅL:
• BARNA VISER GLEDE OG MESTRING VED
GROVMOTORISKE AKTIVITETER
•BARNA OPPLEVER MATGLEDE

TILTAK:
• VI GÅR PÅ TURER I NÆRMILJØET
• VI ØVER PÅ 3-HJULSSYKLER OG DRAR PÅ
SYKKELTUR
• BARNA DELTAR I MAT PROSESSEN
• BARNA BRUKER SANSENE UNDER MATLAGNING 

(SMAKE,LUKTE KJENNE)

MÅLEKRITERIER:
• BARNA KLATRER I FJELL
• BARNA ER FYSISK AKTIVE UTE OG INNE
• BARNA VISER GLEDE NÅR DE BRUKER KROPPEN

BARN 3-5 ÅR:

MÅL:
• BARNA KJENNER TIL HVA ET BÆREKRAFTIG KOSTHOLD 

ER

TILTAK:
• BARNA ER MED I  PLANTE OG MATPROSESSEN
• BARNA PLUKKER RÅVARER I NATUREN.
• REDUSERE MATAVFALL,"REDD ET BRØD"

MÅLEKRITERIER:
• BARNA BRUKER AV NATURENS RESURSSER
• BARNA LÆRER HVA SOM SKJER I KROPPEN AVHENGIG AV 

HVA MAN SPISER 

(Uke 22)  1 2 3 4 5

(Uke 23)6 7 8 9 10 11 12

(Uke 24)13 14 15 16 17 18 19

(Uke 25)20 21 22 23 24 25 26

(Uke 26)27 28 29 30

TOUR DE ØREÅSEN

 

juni 2022
Mandag                        Tirsdag                    Onsdag                  Torsdag                  Fredag                     Lørdag                  Søndag





Juli 2022

BARN 1-2 ÅR:

MÅL:
• SKAPE GODE SOMMERMINNER

TILTAK:
• VOKSNE TILRETTELEGGER FOR BADING OG VANNLEK
• VI GÅR TURER OG PLUKKER BLOMSTER, BÆR OG
SER ETTER INSEKTER
• VI LEKER SAMMEN PÅ TVERS AV AVDELINGER

MÅLEKRITERIER:
• BARNA UTFORSKER OG EKSPERIMENTERER MED
VANN
• VI SER BLIDE, FORNØYDE BARN
• BARNA KAN VELGE MELLOM UTE-OG
INNEAKTIVITETER

BARN 3-5 ÅR:

MÅL:
•SKAPE GODE SOMMERMINNER

TILTAK:
•VOKSNE TILRETTELEGGER FOR BADING OG 

VANNLEK
•VI GÅR TURER OG PLUKKER BLOMSTER,BÆR OG 

SER ETTER INSEKTER
• STUDERE SOL OG VANN I BØKER (IPAD/

SMARTBOARD)

MÅLEKRITERIER:
•BARNA UTFORSKER OG EKSPERIMENTERER MED 

VANN
•VI SER BLIDE,FORNØYDE BARN
• BARNA KAN VELGE MELLOM UTE-OG 

INNEAKTIVITETER

(Uke 26)  1 2 3

(Uke 27)4 5 6 7 8 9 10

(Uke 28)11 12 13 14 15 16 17

(Uke 29)18

BARNEHAGEN STENGT

19

BARNEHAGEN STENGT

20

BARNEHAGEN STENGT

21

BARNEHAGEN STENGT

22

BARNEHAGEN STENGT

23 24

(Uke 30)2
BARNEHAGEN STENGT

26

BARNEHAGEN STENGT

27

BARNEHAGEN STENGT

28

BARNEHAGEN STENGT

29

BARNEHAGEN STENGT

30 31

juli 2022
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Sommerbarnehage vannlek
                     og fellesskap




