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ÅRSPLAN

Barnehagens årsplan er personalets pedagogiske arbeidsredskap 
og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Den  
baserer seg på krav og retningslinjer fra bl.a.:
Lov om barnehager og tilhørende forskrifter, Rammeplanen,
FNs barnekonvensjon, vedtekter for Moss kommunes 
barnehager, Moss kommunes barnehageplan,
Moss kommunes retningslinjer vedrørende barnehage/skole 
m.m.

Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske 
arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og 
andre interesserte.
Den danner også utgangspunktet for tilsynsmyndighetene ved 
tilsyn.
Årsplanen skal godkjennes i barnehagens Samarbeidsutvalg.

Gjeldende lovverk og forskrifter er tilgjengelige i barnehagen:

• Lov om barnehager
• Rammeplan for barnehagen
• Vedtekter for Moss kommunes barnehager
• Årshjul for overgang barnehage/skole
• Månedsplaner 

SKARMYRA BARNEHAGE

Alle avdelingene blir ledet av barnehagelærere. Avdelingene heter 
Knoll, Tott, Snipp og Snapp. Med utgangspunkt i årsplanens mål og 
tiltak, utarbeider avdelingene månedsplaner.

Månedsplanene vil inneholde en vurdering av forrige måned, og en 
plan for måneden som kommer.

Avdelingene deler seg ofte i mindre grupper. Vi utnytter alle rom ute 
og inne for å kunne gi et tilbud tilpasset alder og modenhet.

Vi er opptatt av at det skal være gode overganger mellom de ulike 
aktivitetene beskrevet i dagsrytmen på. Det legges vekt på at 
avdelingene har god organisering og struktur, slik at både barn og 
personale vet hvor de skal være og hva de skal gjøre. Det gis korte og 
konkrete beskjeder. Barna forberedes på det som skal skje, og de 
følges opp, støttes og oppmuntres til å klare selv. Personalet roser 
barna ved å sette ord på hva de har klart/mestret.
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Sentrum barnehager 
Sentrum barnehager består av 3 barnehager;  Ørejordet, Røysåsen
og Skarmyra barnehage. 

Vivian Marstrøm er virksomhetsleder for de 3 barnehagene, og har 
kontor i Kirkegata 14 i Moss sentrum.

Besøksadresse Skarmyra barnehage 

Fjellveien 1, 1532 Moss

Postadresse Skarmyra barnehage 

Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss

Virksomhetsleder Vivian Marstrøm

Vivian@marstrom@moss.kommune.no

971 91 281

Avdelingsleder Ine Beate Værp 

ine.varp@moss.kommune.no

918 23 231 

Knoll
2-4 år

975 97 571

Tott
2-4 år

904 72 531

Snipp
1-3 år

905 69 612

Snapp
5-6 år

954 50 663
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Personalet i Skarmyra barnehage

Assistenter Fagarbeidere Barnehagelærere

Inger-Heidi Skrøder Merete Skolemestra Lamis Abdullah

Bente Gran Hege Therese Bjørnstad Joonsook Know Johansen

Siw Bødker-Næss Beate Aaberg Hege Magnus

Britt-Merete Johnsen Heidi Storkås

Irene Sandberg Fatima Salahi

Raha Hassan Madey Maya Alida Stangvik

Madeleine Olsen

Malin Bryntesen

Irene Skolemestra

Patrik Bagroen er lærling på Knoll
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Kvalitetsplan

#for barnets beste 

#fellesskap

#gode naturopplevelser

#utforskende 

#profesjonell kjærlighet

#lekende 

Det er laget en kvalitetsplan som er 
felles for alle de kommunale 
barnehagene i Moss. 
Kvalitetsplanen tar utgangspunkt i 
Moss kommunes visjon:

Mangfoldige Moss – skapende, 
varmere, grønnere.

Planen har fokus på et felles 
verdigrunnlag for barnehagene og 
skal gi retning for det pedagogiske 
arbeidet og samhandling med barn 
og foresatte. I 2020 skal vi jobbe 
med å implementere den nye 
kvalitetsplanen.
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Simm-
sammen om 
inkluderende 
miljø i Moss

Barnehageåret 2019-2020 startet Moss kommunes 
barnehager og skoler et samarbeid med SePU, 
Senter for praksisrettet utdanning, ved Høgskolen i 
Innlandet.

Høsten 2019 gjennomførte vi en kartlegging av 
barnehagens praksis, og vi fikk opplæring i 
verktøyet Pedagogisk analyse.

I perioden 2020- 2022 skal vi arbeide med 
innhentet data og utarbeide tiltak. Ut fra 
kartleggingen har vi bestemt at vi på Skarmyra 
barnehage vil jobbe mer systematisk med det å 
skape gode relasjoner i barnehagen. Dette vil 
derfor være vårt satsningsområde de neste årene.

Hva sier Rammeplanen om relasjoner?

«Barnehagen skal aktivt legge til rette for 
omsorgsfulle relasjoner mellom barna og 
personalet og mellom barna, som grunnlag 
for trivsel, glede og mestring. I barnehagen skal 
alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for 
fellesskapet og være i positivt samspill med barn 
og voksne.
Personalet skal bidra til et miljø som ikke bare gjør 
barna til mottagere av omsorg, men som også 
verdsetter barnas 
egne omsorgshandlinger.» (Rammeplan s. 19)

Alle ansatte deltar i utviklingsarbeidet for å 
styrke barnehagen som inkluderende 
arena. SePu bidrar med 
kompetanseheving for alle ansatte, 
kartlegging av praksis, og utarbeidelse av 
tiltak.

Overordnet alt annet i dette arbeidet er 
kravet om at alle barn skal inkluderes, 
og ha en trygg og god hverdag i 
barnehagen.
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#for barnets beste

Rammeplanen om livsmestring

“Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes I 
barnehagen.Barnehagen skal bidra til barns trivsel, 
livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge
krenkelser og mobbing. Barnehagen skal være en arena for 
daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede
og motoriske utvikling.

Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere
utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. 
Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et 
grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Personalet skal ha et bevisst forholdt til at barn kan være
utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite
hvordan dette kan forebygges og oppdages.” (Rammeplan
s. 11)Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til
barnevernet, jf. Barnehageloven § 22.
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#profesjonellkjærlighet

Livsmestring og helse

LIVSMESTRING

Barnehagen kan være både trygg og 
utfordrende, samtidig som at barna skal
få prøve ut ulike sider ved samspill, 
fellesskap og vennskap.

Barna skal lære å mestre samspill og lek
med andre barn og voksne. I barnehagen
skal vi voksne anerkjenne alle følelser og 
skal få støtte til å regulere følelser. Lære å 
mestre motgang, håndtere utfordringer
og oppleve livsglede, trivsel og følelse av 
egenverd. Barna skal bli kjent med andres
og egne følelser. Vi skal være
oppmerksom på sårbare barn og 
forebygge mobbing og krenkelse. 

Ved å jobbe med SIMM, skal vi ha fokus
på gode relasjoner, både mellom barn og 
mellom barn og voksne. 

MAT OG HELSE

Et balansert kosthold er viktig! Vi tilbyr et 
variert kosthold og serverer grønnsaker til 
et hvert måltid.

Barna er med på å tilberede enkle 
måltider både varme og kalde etter 
aldersmodenhet.

Vi er opptatt av at barna får i seg variert, 
smaksrik og næringsrik mat innenfor 
næringsgruppene: fisk, kjøtt, frukt, og 
kornprodukter.

Vi følger de nasjonale retningslinjene for 
mat og måltider i barnehagen.

BEVEGELSE

Barnehagen skal legge til rette for allsidig 
aktivitet hver dag både inne og ute. 

Barnehagen skal legge til rette for ro og 
hvile for alle barn i løpet av 
barnehagedagen. For de yngste vil det 
være å sove i barnehagen, for eldre barn 
vil det eksempelvis være en rolig 
bordaktivitet ( legobygging, lese bok , sitte 
på et fang ).

Bevegelsesglede gjennom lek!

Turer i nærområdet minst en gang i uken. 8



#fellesskap
Mangfold og gjensidig respekt

Personalet skal

• Oppmuntre barna til være stolte av 
seg selv og sin egen identitet

• Fortelle barna om nestekjærlighet, 
respekt, empati, fellesskap o.l

• Undre seg sammen med barna om 
ulikheter/ likheter og stille åpne 
spørsmål og vente på svar. 

• Ha barnesamtaler

• Skal støtte barnets språklige 
kompetanse som de allerede har.

• Vi skal leke, tøyse, bruke rim og 
regler med språket!

«Barnehagen skal fremme respekt for 

menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 

fremme mangfold og gjensidig respekt. Samtidig skal 

barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre 

verdien av fellesskap». (Rammeplan s. 9)
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Alle barn skal få oppleve likeverd i det sosiale fellesskapet i barnehagen

Gjennom arbeidet med likestilling og likeverd ønsker vi at 
barna skal:
• Oppleve å bli sett og hørt
• Være omgitt av trygge og omsorgsfulle voksne
• Oppleve at deres familie/kultur har verdi
• Ha noen å leke å være sammen med. Oppleve trygghet 

og gjensidighet i leken
• Lære å vente på tur og dele
• Øve seg på å mestre motgang
• Føle seg velkomne i barnehagen
• Oppleve å være inkludert i et fellesskap
• Oppleve å bli forstått
• Oppleve at forskjellighet er positivt
• Kunne kle seg med det de vil og leke med det de vil
• Oppleve å få tenke og tro det de vil
• Få uttrykke sine følelser og oppleve de blir anerkjent
• Få mestringsopplevelser

For at barna skal oppnå dette må personalet:
• Se og høre alle barna og foreldre (bruke kartleggingsverktøy)
• Møte alle barn og foreldre med respekt og forståelse
• Voksne må være bevisst sine holdninger og væremåte
• Gi hverandre tilbakemeldinger på hvordan vi er i møte med 

barn, foreldre og personalet imellom
• Anerkjenne barns følelser
• Støtte og veilede barn i lek og gi tid og rom for lek
• Være gode rollemodeller
• Være støttende og få barna til å komme med løsninger i 

konflikt situasjoner
• Rose, støtte og fremheve barnet og deres styrker og når de 

mestrer
• Inkludere alle barn
• Være bevisst på hvordan vi snakker om og med gutter og 

jenter
• Ha samtaler om filosofi og tro
• Snakke om og synliggjøre de ulike kulturene som er 

representert i barnehagen

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 og hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må 
reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling. (jmf. Rammeplanen). Vi må hele 
tiden jobbe for å møte alle med respekt. Med det mener vi at vi kontinuerlig må se oss selv på nytt. Hvem er jeg i møte med deg nå? Hvilke 
holdninger og meninger kommer frem i meg?  Vi skal møte barn og foreldre med anerkjennelse. For at alle skal ha like muligheter må vi 
møte mennesker ulikt. Samfunnet vårt er preget av både  individualisme og mangfold. Vår oppgave er i samarbeid med foreldrene å hjelpe 
og støtte barna til å få et positivt selvverd for å kunne fungere positivt i fellesskap med andre.

Likestilling og likeverd i barnehagen
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Kl. 06.45 Barnehagen åpner
Alle møtes på verdensrommet. 
Her tar personalet dere i mot, og 
informasjon og beskjeder gis til 
hverandre

Kl. 08.00 - 09.00 Frokost
Alle går til sin avdeling
Barna får servert frokost

Kl. 09.00 Frilek, lekegrupper, aktiviteter 
inne/ute

Kl. 09.30 Morgenmøte, en voksen fra hver 
side av huset møtes og for å gå 
igjennom dagen

Kl. 11.00 Bleieskift
Vi serverer lunsj for
Snipp

Kl. 11.30 Vi serverer lunsj for
Snapp, Knoll og Tott

Kl. 11.30 Sove tid eller lek for
Snipp

Kl. 12.00 Frilek, lekegrupper, aktiviteter 
inne og ute

Kl. 14.00– 14.30 Bleieskift
Vi serverer frukt/grønt og 
brødmat

Kl. 14.30—17.00 Lek og aktiviteter inne/ute

Kl. 17.00 Barnehager stenger

Det er viktig å si ifra til personalet på avdelingen til 
barnet ditt når du leverer/henter!

Porten må alltid lukkes når du kommer/går! 

Igjennom barnehagedagen skal vi bidra til at barna trives, 
opplever glede i et fellesskap og føler mestring og egenverd. 
Barns fysiske og psykiske helse henger tett sammen. Det må 

være god balanse mellom ro og hvile og fysisk aktivitet. Vi må 
legge til rette for at barna opplever bevegelsesglede og 

matglede, slik at de utvikler sunne helsevaner.

Dagsrytme
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Gjennom arbeidet med språk og språkstimulering 
ønsker vi at barna skal:

• Uttrykke følelser, tanker, meninger og erfaringer på 
ulike måter

• Få erfaring med ulike kommunikasjonsformer: ulike 
språk, mimikk, tegnspråk m.m.

• Bruke morsmålet
• Være i relasjoner med andre og delta i lek
• Bruke språket som redskap til å løse konflikter
• Oppleve spenning, glede og forventning gjennom 

lesing, fortellinger, sagn og uttrykk
• Leke, eksperimentere og improvisere med språket 

gjennom rim, regler og sang
• Oppleve glede, spenning og mestringsfølelse ved å bli 

forstått
• Utvikle begrepsforståelsen og utvide ordforrådet
• Bli trygge på seg selv
• Sette ord på hva de er gode på
• Øve seg på å lytte når andre forteller
• Oppfordre barna til å bruke morsmålet sitt
• Bli glad i bøker

Gjennom arbeidet med språk og språkstimulering skal 
personalet:

• Være anerkjennende og gode rollemodeller i kommunikasjon 
med barna: lytte, støtte og oppmuntre og være avventende

• Bruke konkreter og bilder
• Tulle og tøyse med språket
• Lytte til og hjelpe barna med egne fortellinger
• Samling hver dag med faste/kjente rammer, gjentagelser
• Observere barna og se hva de er opptatt av
• Organisere barna i mindre grupper
• Oppmuntre barna til å sette ord på følelser
• Legge til rette for aktiviteter som fremmer ulike måter å 

uttrykke seg på, ikke bare verbalt
• Tilby bøker og høytlesning og samtaler rundt bøker
• Tilby leker/utstyr som stimulerer verbalspråket
• Bruke språket aktivt og benevne alt man gjør – være gode 

språkmodeller
• Støtte ved hjelp av kroppsspråk og mimikk
• Støtte barns nysgjerrighet og oppmuntre til å lære mer
• Introdusere nye ting for barna på en interessant måte
• Anerkjenne barnas ulike uttrykksformer og oppmuntre til 

bruk av morsmål
• Kartlegge barnas språk ved behov (TRAS)

Språk og språkstimulering
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1-2 år 3-4 år 5-6 år

Bruker lyder 

Tydelig mimikk og kroppsspråk –peker

Enkle setninger (2-3 ord m/verb)

Kan følge beskjeder Kan forstå og følge beskjeder som blir gitt til hele 

gruppa

Kan følge enkle, hverdagslige instrukser Kan følge gitte instrukser/oppgaver Kan forstå og følge gitte instrukser/oppgaver som 

blir gitt til hele gruppa
Følger den voksnes blikk og peke retning Bruker 3-4 ord ytringer i riktig rekkefølge Uttaler stavelser i ord
Tar initiativ til kontakt v/behov –henter en voksen 

når de vil ha noe/ønsker noe

Bruker og forstår de fleste preposisjoner Kan føre en samtale over tid- turtaking 

(lytte/fortelle)
Viser interesse for borte/titt tei lek Benevner riktige verb Har en viss interesse for tegn og bokstaver og 

lekeskriver
Viser interesse og kan gynge/nynne/gi lyder med 

til sanger/rim/regler som ofte blir brukt

Kan en viss gradbøying av adjektiv Kan bruke fargenavn i relasjon til andre ord (hvit 

hest, rødt hjerte)
Viser interesse for å være med andre ved blikk, 

mimikk, kroppsspråk 

Fører en samtale/forteller noe Kan bruke ord for antall, form og størrelse

Kan ta kontakt med voksne og barn ved bruk av 

blikk, mimikk, kroppsspråk og enkelte ord 

Kan formidle med ord hva de ønsker/trenger/føler Kan bruke overbegrep (sommer klær –vinter klær, 

gaffel/kniv –bestikk)
Viser interesse når det sees i billedbøker Gjengir sanger/rim/regler som ofte blir brukt Gjengir sanger/rim/regler som ofte blir brukt

og er opptatt av hva de betyr 
Kan peke ut dagligdagse gjenstander Benytter høflighets fraser som: «Kan jeg få, takk 

for maten, hei og ha det» i riktige settinger

Viser interesse for rim/leke med språket

Kan følge enkle instruksjoner (for eks. legg dukken 

i senga)

Kan noen fargenavn Stiller hvordan og hvorfor spørsmål

Kan noen substantiv, verb og pronomen Bruker ord til å invitere andre inn i lek:

«Skal vi leke?» «Du var liksom mamma…»

Kan bruke setninger som viser noe som har hendt, 

skal hende
Kan stille spørsmål ved tonefall/ord Bruker språket aktivt i lek til å få kontakt, 

iscenesette å finne løsninger 
Kan bruke utsagn der nei eller ikke forekommer Er glad i bøker og setter ord på det de ser Kan de fleste fargenavn

Bruker språket relevant i forhold til situasjonen Kan bruke fordi- setninger 
Kan være i dialog over litt tid Prøver å løse konflikter ved å bruke ord

Progresjon for språk
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FAGOMRÅDENE

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling 
og helse. Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeid med fagområdene, og barnas rett til medvirkning skal ivaretas. 

Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. I modellen under viser vi hvordan vi kan jobbe innenfor de ulike 
fagområdene når vi har fokus på språk og språkstimulering.

Kommunikasjon, språk og tekst
Barna skal møte ulike språk, språkformer 
og dialekter gjennom rim, regler, sanger, 

l itteratur og tekster. Leke med språk, 
symboler og tekst og stimulere til  språklig 

nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. 
Bruke språk ti l  å skape relasjoner, delta i  
lek og som redskap til  å løse konflikter.

Kunst, kultur og kreativitet
Samtale med barna om deres og andres 
kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barna 
får bearbeide inntrykk og følelser i  møte 

med kunst, kultur og etikk gjennom 
skapende virksomhet ute og inne. 

Oppleve glede og stolthet over egen 
kulturell ti lhørighet.

Etikk, religion og fi losof
Barna skal gjennom bl.a. fortellinger bli  
kjent med religioner og livssyn som er 
representert i  barnehagen. Det skal 
skapes rom for barnas opplevelser, 
samtaler, erfaringer og tanker om 

religion, l ivssyn, etikk og eksistensielle 
temaer.

Kropp, bevegelse og helse
Oppleve trivsel, glede og mestring ved 
allsidige bevegelseserfaringer ute og 
inne. Bli  trygg på egen kropp, få en 

positiv oppfatning av seg selv og bli  kjent 
med og sette ord på egne følelser. Sette 

grenser for egen kropp og respektere 
andres grenser.

Nærmiljø og samfunn
Barna får  medvirke i egen hverdag, og 

oppleve at deres meninger og bidrag til  
fellesskapet er viktig. At alle barna skal bli 
sett og hørt å ha en stemme i gruppa si. 
Snakke om at det er ulike måter å leve 

på. Få kjennskap ti l  samisk kultur og 
nasjonale minoriteter.

Antall, rom og form
Barna skal bruke matematiske begreper 

reflektert og aktivt i  hverdagen. Sammen 
skal vi bruke bøker, spil l , musikk, digitale 
verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr 

for å inspirere barna til  matematisk 
tenkning. Barna skal få matematiske 

erfaringer gjennom å berike barnas lek og 
hverdag med matematiske ideer og 

utdypende samtaler.

Natur, miljø og teknologi
Barna skal få mangfoldige 

naturopplevelser og bruke naturen som 
arena for lek, undring, utforsking og 

læring. Gi barna tid og anledning til  å 
stil le spørsmål, reflektere og lage egne 

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

opplevd.
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MEG OG FAMILIEN MIN

Vi har fokus på å bli kjent med barna og deres familie. 
Avdelingene tar bilder av barna som brukes til blant 
annet bursdagskalender, familietre, bok om familien min, hus 
med bilder av familien og lignende.

Vi synger sanger, lærer dikt/regler og leser bøker som
omhandler dette temaet.

MÅL:
Barna skal bli trygge i 

barnehagen

Dette vektlegger vi i arbeidet for å nå 
målet:

• Innhente informasjon om barnet
• Gi informasjon om barnehagen til 

foreldrene
• Barna skal bli kjent med dagsrytmen på 

avdelingen
• Voksne er tilstede i leken og tilbyr 

spennende aktiviteter
• Tilrettelegge for tid og ro til lek

NÅR NYE BARN BEGYNNER I BARNEHAGEN
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at 
barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.

For noen foreldre og barn er dette første gang de er i en barnehage, og 
det tar tid å bli kjent og trygg i dette nye miljøet. Det er dere foreldre 
som kjenner barnet best, og det er personalet i barnehagen som 
kjenner barnehagen best. Sammen må vi utveksle informasjon til 
hverandre, slik at vi kan tilrettelegge og hjelpe barna til å få en så god 

start som mulig i barnehagen.
Vi ønsker å kunne møte hver og en familie på best mulig måte ut i fra 
sine forutsetninger og behov. Derfor må vi snakke sammen og stille 
hverandre spørsmål. Målet må være at vi har felles fokus på at barna 
skal bli trygge og ha fine dager i barnehagen.

AUGUST
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AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

UKE 32 3 4 5 6 7

UKE 33 10 11 12 13 14
Planleggingsdag 
Barnehagen stengt

UKE 34 17 18 19 20 21

UKE 35 24 25 26 27 28

UKE 36 31
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MÅL:
Barna skal bli trygge i 

barnehagen

Dette vektlegger vi i arbeidet  for å nå målet:

• Innhente informasjon om barnet
• Gi informasjon om  barnehagen til 

foreldrene
• Barna skal bli kjent med dagsrytmen på 

avdelingen 
• Voksne er tilstede i leken og tilbyr 

spennende aktiviteter
• Tilrettelegge for tid og ro til lek

Ønsker dere alle velkommen til foreldremøte!

Vi tilbyr barnepass så langt det er mulig.

SEPTEMBER

MAT

Vi har fokus på å bli kjent med ulik mat. Vi samtaler om hva vi 
spiser, hva det heter, hva det smaker.  Dette gjør vi i forhold til 
alle måltider gjennom dagen. Blir kjent med ulike mattradisjoner. 

Vi synger sanger, lærer dikt/regler og leser bøker som
omhandler dette temaet.

Når barna har bursdag,  henger vi ut flagg på 
morgenen enten før barnet kommer, eller sammen 
med barnet når han / hun kommer til barnehagen. 
I samlingsstund er bursdagsbarnet i fokus. Barnet får 
krone på hodet, og får sitte på en bursdagsstol. Vi 
synger bursdagssangen og hvis barnet har lyst, kastes 
det opp i luften så mange ganger som det fyller år. 
Barnet velger sanger/leker de ønsker i samlingen.
Barna skal ikke ha med kake eller is.

BURSDAGSFEIRING I BARNEHAGEN
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SEPTEMBER Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

UKE 36 1 2 3 4

UKE 37 7 8 9 10 11

UKE 38 14 15 16 17 18

UKE 39 21 22 23 24 25

UKE 40
Høstferie

for skoleelever

28 29 30

18



MÅL:
Barna skal få tilhørighet og 

være i positive  fellesskap med 
andre

Dette vektlegger vi i arbeidet  for å nå målet:

• Barna er i lek og aktiviteter i små 
grupper

• Barna opplever tilstedeværende 
voksne i lek

• Barna skal bli kjent med "Nanah og 
sjimpanseskogen".

FORUT OG FN-DAGEN

Denne måneden skal vi delta i FORUT sin barneaksjon. FORUT viser 
frem likheter og ulikheter sammenlignet med Norge, og vekker 
nysgjerrighet og bidrar til toleranse overfor den mangfoldige verden. 
Vi skal bli kjent med Nanah (5år) og familien hennes som bor i 
landsbyen Kareneh i Sierra Leone. Barnehagen jobber med et 
pedagogisk materiell som blir sendt til 

oss.

Månedens 
bok/
fortelling

OKTOBER
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OKTOBER Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1 2

UKE 41 5 6 7 8 9

UKE 42 12 13 14 15 16

UKE 43 19 20 21 22 23

UKE 44 26 27 28 29 30
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MÅL:
Barna skal oppleve positivt 

samspill med andre

Dette vektlegger vi i arbeidet  for å nå målet:

• Barna tar kontakt med voksne og/eller  andre barn 
for å leke

• Barna hjelper eller henter en voksen når noen er lei 
seg

• Barna kan vente på tur og dele med andre

KLÆR
For at barna skal lære hva de ulike klærne heter 

og etter hvert lære å kle på seg selv:

- Kle på dukker i lek og samling og vise/benevne
- Kle på digitale mennesker
- Ha papp figurer og barna velger ut klærne som 

dukken skal ha på (laminere/borrelås)
- Gi barna tid, kle på sammen med barna, la de 

prøve selv, vær veileder og sett ord på alt 
Vi synger sanger, lærer dikt/regler og leser bøker som
omhandler dette temaet.

I løpet av november gjennomføres overgang barnehage- skole samtaler 
for foreldre på Snapp. 

NOVEMBER
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NOVEMBER Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

UKE 45 2 3 4 5 6

UKE 46 9 10 11 12 13
Planleggingsdag
Barnehagen 
stengt

UKE 47

UKE 48

UKE 49
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MÅL:
Barna kan hjelpe hverandre og 

dele 

Dette vektlegger vi i arbeidet  for å nå målet:

• Barna oppmuntres til å hjelpe hverandre i 
rutinesitasjonene: måltid, påkledning, rydding 

• Voksne hjelper barna til selv å finne løsninger ved 
uenigheter

• Barna og voksne snakker sammen om hvorfor det 
er fint å dele 

• Gi opplevelser i gave til andre

JUL

Sansene våre:
Bake med barna – smake, lukte, se, høre
sette ord på alt alle ingredienser, redskaper og det vi gjør

Vi synger sanger, lærer dikt/regler og leser bøker som
omhandler dette temaet.

ADVENTSTIDEN I BARNEHAGEN
I desember snakker vi om, synger, lytter til musikk, leser og 
dramatiserer vi julebudskapet og juletradisjoner. Vi har 

adventskalender og tenner lys. Vi baker julebakst og bruker alle 
våre sanser. Vi lager julegaver til våre kjære. Det vektlegges å skape 
stemning og ro.

DESEMBER
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DESEMBER Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

UKE 49 1 2 3 4

UKE 50 7 8 9 10
Nissefest for barna

11

UKE 51 14
Lucia

15 16 17 18

UKE 52 21 22 23 24
Julaften
Barnehagen stengt

25
1. juledag
Barnehagen stengt

UKE 53 28
Barnehagen stengt

29
Barnehagen stengt

30
Barnehagen stengt

31
Nyttårsaften
Barnehagen stengt
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MÅL:
Barna skal bli bevisst sine 

sterke sider

Dette vektlegger vi i arbeidet  for å nå målet:

• Barna oppmuntres til å hjelpe hverandre i 
rutinesitasjonene: måltid, påkledning, rydding 

• Voksne og barn gir hverandre positive og 
konkrete tilbakemeldinger på mestring 

• Voksne løfter frem hvert enkelt barns positive 
sider 

VINTER

Vi leker og konstruerer/eksperimenterer med snø og is.
Hva er snø? Hvorfor smelter den når det er varmt? Hvordan blir 
vann til is? Hva må vi ha på oss når det er kaldt?

Vi synger sanger, lærer dikt/regler og leser bøker som
omhandler denne årstiden.

JANUAR
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JANUAR Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1

UKE 1 4 5 6 7 8

UKE 2 11 12 13 14 15

UKE 3 18 19 20 21 22

UKE 4 25 26 27 28 29
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MÅL:
Barna skal bli bevisst  sine 

sterke sider

Dette vektlegger vi i arbeidet  for å nå målet:

• Barna oppmuntres til å hjelpe hverandre i 
rutinesitasjonene: måltid, påkledning, rydding 

• Voksne og barn gir hverandre positive og konkrete 
tilbakemeldinger på mestring 

• Voksne løfter frem hvert enkelt barns positive sider 

VINTER

Vi leker og konstruere/eksperimenterer med snø og is.
Hva er snø? Hvorfor smelter den når det er varmt? 
Hvordan blir vann til is? Hva må vi ha på oss når det er 
kaldt?
Vi synger sanger, lærer dikt/regler og leser bøker som
omhandler denne årstiden.

SAMISK UKE

I barnehagen skal barna bli kjent med at samene er Norges urfolk, å 
få kjennskap til samisk kultur. (jmf. Rammeplanen).
I tilknytning til samedagen den 6. februar gjør personalet barna kjent 
med samisk kultur og levesett og knytter det samiske perspektivet til 
merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner.

FEBRUAR
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FEBRUAR Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

UKE 5 1 2 3 4 5
Samefolkets dag 

UKE 6 8 9 10
Karneval for barna 

11 12

UKE 7 15 16 17 18
Vinteraktivitetsdag 
for barna 

19

UKE 8

Vinterferie for 
skoleelever

22 23 24 25 26
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MÅL:
Barna skal øve på å sette ord 

på følelsene sine

Dette vektlegger vi i arbeidet  for å nå målet:

• Voksne oppmuntrer og veileder barna i å kjenne 
etter hva de føler 

• Barna oppmuntres til og veiledes i å få satt ord på 
det de føler

• Gjennom rollespill med dukker eller seg selv viser de 
voksne ulike situasjoner som utløser ulike følelser. 
Tar utgangspunkt i hendelser i barnehagen

Barnehagedagen markeres 9.mars.  Tema er klima og miljø.
Formålet med dagen er å synliggjøre barnehages innhold og 
kvalitet, og åpne dørene til nærmiljøet og omverdenen. Da viser 
barnehagen frem noe av det flotte arbeidet som gjøres i 
hverdagen i barnehager. 

PÅSKELUNSJ
• Barna kan kle seg i vår/påskefarger om de ønsker det 
• Vi lager i stand lunsj hvor pålegg og drikke er gult og vi har pyntet med gult
• Vi har felles samlingsstund hvor vi synger påskesanger, og vi er alltid spente på 

om påskehøna kommer og verper egg.
• I tiden før påske har vi fokus på nytt liv i naturen, og undrer oss sammen med 

barna i forhold til påsketradisjoner.

FØLELSER
Vi samtaler med barna om de ulike følelsene vi kan ha. 
Hvordan ser jeg ut i ansikt og kropp når jeg er sint, glad, redd 
osv.  
Vi synger sanger, lærer dikt/regler og leser bøker som
omhandler dette temaet. 

MARS
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MARS Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

UKE 9 1 2 3 4 5

UKE 10 8 9

Barnehagedagen

10 11 12

UKE 11 15 16 17 18 19

UKE 12 22 23 24 25
Påskelunsj for barna 

26

UKE 13 29
Barnehagen stengt
Påskeferie

30
Barnehagen stengt
Påskeferie

31
Barnehagen stengt
Påskeferie
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MÅL:
Barna skal øve på å sette ord 

på følelsene sine

Dette vektlegger vi i arbeidet  for å nå målet:

• Voksne oppmuntrer og veileder barna i å kjenne etter 
hva de føler 

• Barna oppmuntres til og veiledes i å få satt ord på det 
de føler

• Gjennom rollespill med dukker eller seg selv viser de 
voksne ulike situasjoner som utløser ulike følelser. 
Tar utgangspunkt i hendelser i barnehagen

VÅR
Vi blir kjent med det vi finner ute i naturen: blomster, fugler, 
krypdyr m.m. Vi studerer, undrer oss og søker informasjon om 
det vi finner og lurer på.

Vi synger sanger, lærer dikt/regler og leser bøker som
handler om påske og nytt liv.

APRIL
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APRIL Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

UKE 13 1
Skjærtorsdag
Barnehagen stengt

2
Langfredag
Barnehagen stengt

UKE 14 5
2. påskedag
Barnehagen stengt

6 7 8 9

UKE 15 12 13 14 15 16

UKE 16 19 20 21 22
Planleggingsdag. 
Barnehagen er 
stengt.

23
Planleggingsdag. 
Barnehagen er 
stengt.

UKE 17 26 27 28 29 30
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17. MAI
Vi lærer barna om hvorfor vi feirer 17. mai og hva 
Vi skal gjøre på barnehagens mai feiring den 12. mai i 
år. Vi lager mai pynt til festen.Vihar «Rusken uke» hvor 
vi feier,rydder og planter for å få det fint i barnehagens 
uteområde. 
Vi synger sanger, lærer dikt/regler og leser bøker som 
omhandler temaet 17. mai.

MÅL:
Barna har positive leke-

opplevelser

Dette vektlegger vi i arbeidet  for å nå målet:

• Barna kan ta kontakt med andre barn for å leke 
• Barna kan noen regelleker
• Barna har  felles erfaringer å leke ut i fra
• Barna kan ulike typer lek ut fra sin alder og 

modenhet

HURRA, NORGE HAR BURSDAG!
Onsdag 12. mai markerer vi Norges nasjonaldag. På formiddagen har vi ulike 
leker ute som potetløp, sekkeløp m.m. Til lunsj spiser vi pølser og spiser is. Vi 
går i tog i nærmiljøet hvor vi synger sanger og har ulike rop. 

NÅR BARN BYTTER AVDELING OG NYE BEGYNNER HOS OSS
I mai starter vi tilvenning til ny avdeling for de barna som skal bytte 
avdeling- Dette gjøres ved at barna går på besøk til den avdelingen 
de skal begynne på. Dette gjør de sammen med en kjent voksen. 
Der leker de og etter hvert spiser de også lunsj sammen. 
Barnehagelærer som avgir barn til ny avdeling har møte med ny 
barnehagelærer hvor viktig informasjon om barna overføres. 

Nye barn som har fått barnehageplass fra 15. august kan komme på 
faste besøksdager i barnehagen i mai og juni.

MAI
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MAI Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

UKE 18 3 4 5
Dugnad

6 7

UKE 19 10 11 12
Maifest for barna

13
Kristi 
Himmelfartsdag

Barnehagen stengt

14
Planleggingsdag
Barnehagen stengt

UKE 20 17
17. mai
Barnehagen stengt

18 19 20 21

UKE 21 24
2. pinsedag
Barnehagen stengt

25 26 27 28

UKE 22 31
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MÅL:
Barna har positive leke-

opplevelser

Dette vektlegger vi i arbeidet  for å nå målet:

• Barna kan ta kontakt med andre barn for å leke 
• Barna kan noen regelleker
• Barna har  felles erfaringer å leke ut i fra
• Barna kan ulike typer lek ut fra sin alder og 

modenhet

SOMMER
Vi leker og lager ting av det vi finner ute i naturen: 

plukker blomster, lager kranser, dyr av naturmaterialer, 
kaker av sand og vann m.m. 

Vi setter i gang sang og regelleker ute.

Vi synger sanger, lærer dikt/regler og leser bøker som
omhandler denne årstiden.

INTERNASJONAL SOMMERFEST

I løpet av juni inviterer vi foreldre/foresatte og øvrig familie til en fest vi 

har valgt å kalle Internasjonal sommerfest. På denne festen markerer vi 
avslutningen på barnehageåret. Barna underholder med ulike sanger. 
Vi spør foreldrene om å bidra med mat fra sin kultur. Vi setter flagg på 
rettene, slik at vi ser hvilket land retten kommer fra. 

JUNI
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JUNI Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

UKE 23 1 2 3
Avslutning for Snapp-
barna. 

7

UKE 24 7 8 9 10
Internasjonal 
sommerfest med 
foreldre

11

UKE 25 14 15 16 17 18

UKE 26 21 22 23 24 25

UKE 27 28 29 30
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MÅL:
Barna har positive leke-

opplevelser

Dette vektlegger vi i arbeidet  for å nå målet:

• Barna kan ta kontakt med andre barn for å leke 
• Barna kan noen regelleker
• Barna har  felles erfaringer å leke ut i fra
• Barna kan ulike typer lek ut fra sin alder og modenhet

SOMMER
Vi leker og lager ting av det vi finner ute i naturen: plukker 
blomster, lager kranser, dyr av naturmaterialer, kaker av 

sand og vann m.m. 
Vi setter i gang sang og regelleker ute.

Vi synger sanger, lærer dikt/regler og leser bøker som
omhandler denne årstiden.

SOMMER I BARNEHAGEN

I juli starter barn og voksne ferie. I barnehagen er vi mer sammen 
på tvers av avdelingene. Det betyr at barna skal være sammen 
med barn og voksne fra andre avdelinger i barnehagen. Vi deler 

barna inn i grupper, og fordeler voksne til det beste for barna. 
Vi er mye ute i barnehagen og på turer. Vi leker blant annet vann 
lek, studerer krypdyr og planter og leker med ball og har 
regelleker.

JULI
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JULI Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

UKE 26 1 2

UKE 27 5 6 7 8 9

UKE 28 12 13 14 15 16

UKE 29 19
Barnehagen stengt

20
Barnehagen stengt

21
Barnehagen stengt

22
Barnehagen stengt

23
Barnehagen stengt

UKE 30
PS! Planleggingsdag 

13. august. 
Barnehagen stengt.

26
Barnehagen stengt

27
Barnehagen stengt

28
Barnehagen stengt

29
Barnehagen stengt

30
Barnehagen stengt
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FORELDRESAMARBEID

Barnehagen bør være et fast holdepunkt i barnas og familiens 
liv, og en kilde til glede, trygghet og forutsigbarhet.  Foreldre og 
barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og 
utvikling.

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet 
ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling.»
(Barnehageloven § 1).

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 hente og bringe situasjonen 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. 

Vi oppfordrer foreldre til å be om samtale utover de barnehagen tilbyr 

dersom dere har behov for dette. Foreldre kan søke hjelp og veiledning i 

oppdragerspørsmål.  (se s. 35)

FORELDREMØTER

Vi inviterer til foreldremøte for alle i september. På slutten av dette 

møtet får foreldrene til 5- åringene  informasjon om arbeidet som gjøres 

det siste året i barnehagen før barna skal begynne på skolen.

Vi har også et foreldremøte i mars med ulike temaer som opptar 

foreldrene og personalet. Kom gjerne med forslag til temaer.

I juni har vi et møte for foreldre som har barn som skal begynne i 

barnehagen i august.  Det er viktig at alle foreldrene deltar på 

foreldremøtene, derfor tilbyr vi barnepass. 

FORELDRERÅD, FORELDRENES ARBEIDSUTVALG

OG SAMARBEIDSUTVALGET

Foreldrerådet består av alle foreldre i Skarmyra  barnehage. Foreldrene 

velger representanter til FAU og SU. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), 

velges av foreldrerådet, og består av to representanter fra hver base. 

I SU sitter to representanter fra personalet, to fra foreldrene og en fra 

eier (politiker), alle med hver sin vararepresentant.
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Gjennom foreldresamarbeidet ønsker vi at barna skal:                                                      
• Ha gode opplevelser hver dag. De skal trives og være trygge.                                                
• Skal ønske å komme til barnehagen
• Få en god og positiv utvikling ut ifra sine forutsetninger 
• Bli  en del av et støttende fellesskap
• Få gode relasjoner med hverandre i og utenfor barnehagen
• Oppleve gode møter og avskjeder
• Oppleve at alle barn betyr like mye
• Bli sett og ha en positiv opplevelse sammen med foreldre 

og personalet
• Se et godt samspill mellom deres foreldre og de ansatte i

barnehagen
• Føle at deres familie betyr noe
• Oppleve at deres foreldre er trygge i barnehagen

Gjennom foreldresamarbeidet ønsker vi at foreldrene skal:
• Føle at barna deres blir ivaretatt, får omsorg, veiledning, hjelp 

og trygge rammer

• At de kan snakke med oss uansett hva det måtte være
• Oppleve seg betydningsfulle
• Bli sett, hørt og forstått
• Blir tatt på alvor
• At de kan medvirke og påvirke det som skjer i barnehagen

• Føle seg velkommen
• Være trygge på at vi jobber for barnets beste
• Tørre  å stille spørsmål
• Samarbeide for at barnet skal kunne utvikle et godt selvbilde 

og være i en positiv utvikling

Gjennom foreldresamarbeidet ønsker vi at personalet skal:
• Være rause og imøtekommende mot alle barn og foreldre
• Hilse på alle, helst ved navn
• Fortelle om barnas dag
• Ha en god dialog  med alle foreldre 
• Jobbe for at foreldrene skal føle seg trygge og har tillit til oss
• Gi tilbakemeldinger ved spørsmål og henvendelser
• Støtte og veilede i oppdragerspørsmål
• Si noe om barnehagens forventninger til foreldrene
• Tørre å ta opp vanskelige temaer på en anerkjennende måte

Foreldresamarbeid
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Visma min 
barnehageapp- vår 
informasjonskanal 
Visma Min barnehage- appen er en ny digital løsning som alle
kommunale barnehager starter å bruke dette barnehageåret. 

Dette er en digital kanal hvor vi samler all skriftlig
kommunikasjon mellom barnehage og hjem. Her legger vi ut
foreldreinformasjon, referater og invitasjoner.

I appen kan du blant annet:

❑ motta og sende meldinger med barnehage

❑ registrere fravær

❑ gi eller avslå samtykker Appen lastes ned i app store (Iphone) eller Google play (android). 
Etter å ha lastet ned appen, logger du deg på med ID-porten ved 
første gangs bruk. Du skal da få opp en liste over de kommunene 
som har gjort appen tilgjengelig for sine barnehager og foresatte.
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Danning, omsorg, lek og 
læring
Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og 
kommunikasjon og språk skal sees i sammenheng og samlet bidra til barnas 
allsidige utvikling. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er 
medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og glede.

(jmf. rammeplanen). Modellene viser hva vi har fokus på innenfor områdene 
omsorg, danning, lek og læring.
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Fange opp hva 

barna er opptatt 

av og deres 

interesser å 

fordype seg i 

dette

Sette ord på 

hva barna er 

gode 

på/mestrer 

Gi barna rike og 

varierte 

opplevelser i 

små grupper

Gi barna 

utfordringer så 

de har noe å 

strekke seg 

etter og 

utvikler seg

Støtte å berike 

barns initiativ, 

undring, lærelyst 

og kreativitet

Oppmuntre 

barna til å lære 

av hverandre i 

lek og aktiviteter 

gjennom dagen

LÆRING

Jobbe for at alle 

barna deltar og 

er aktive i 

gruppa

Verdsette at vi er 

ulike: meninger, 

klær, utseende, 

smak m.m.  

Støtte og 

oppmuntre til å 

vise å ta imot 

omsorg

Oppmuntre og 

støtte barna til å 

uttrykke sine 

følelser og 

meninger

Synliggjøre 

verdiene hos 

hvert enkelt 

barn i gruppa

Legge til rette for 

positive  felles 

opplevelser i 

små grupper DANNING

#utforskende
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GJENNOM FOKUS PÅ LEK  SKAL BARNA

Lære lekekoder 

og 

lekeregler 
Bruker

erfaringer og 

kunnskaper 

inn i leken

Beherske ulike

typer lek i 

forhold til sin 

alder og 

modenhet
Starte

videreføre og

opprettholde 

lek
Ha positive

leke-

opplevelser

med andre

Få tid og rom 

og ro  til å 

leke ute og inne 

GJENNOM FOKUS PÅ LEK SKAL DE VOKSNE

Tilrettelegge for 

lek:

tid, ro og rom

Gi felles 

opplevelser og 

inspirere til lek

Organisere i 

mindre grupper

Hjelpe og støtte 

barn inn i leken 

og i deres 

lekekompetanse

Lytte til og 

observere hva 

barna ønsker og 

være støttende i 

forhold til dette

Være lekende og

vektlegge humor

og glede i 

samvær

med barna

Lære å ta 

hensyn til andre 

og sette egne 

grenser

Få felles 

opplevelser og 

føle tilhørighet

#lekende
Leken er viktig for barn, og har en sentral plass i barnehagen vår. Lek fremmer vennskap, språk og følelsen av å være en 

del av et fellesskap via positive samspill. Å leke er gøy og den har verdi i seg selv. Leken er en reise hvor barnet møter 

noe nytt, alt er mulig og hvor tid og sted blir borte. Vi mener at god leke- og relasjonskompetanse både hos barn og 

ansatte i barnehagen kan forebygge mobbing, og gi barn styrke til å møte utfordringer i hverdagen.
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Barns medvirkning
«Barnehagen skal være bevisst på 
barnas ulike uttrykksformer og 
tilrettelegge for medvirkning på måter 
som er tilpasset barnas alder, 
erfaringer, individuelle forutsetninger 
og behov» (Rammeplanen side 27)

Barns medvirkning varierer i 
forhold til barnas alder og 
modenhet. De minste barna gir 
også uttrykk for ønsker og 
behov, men da gjennom sitt 
kroppsspråk. Å ta barn barns 
medvirkning på alvor, 
forutsetter at vi er aktive 
lyttere. Vi er opptatt av god 
kommunikasjon mellom barn 
og voksne og at vi er lydhøre 
for andres ønsker og behov. 
Barns medvirkning er synlig 
gjennom det daglige 
samspillet, i lek og aktiviteter 
og i samtaler mellom barn og 
voksne. 
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Barnehagen  skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens 
daglige virksomhet jf. Barnehageloven, Grunnloven og FNs barnekonvensjon. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og 
modenhet. Modellen under viser hvordan vi i praksis gir barn medvirkning:

I hverdagen I planlegging I vurdering

Lek og aktiviteter etter barnas interesser og 
innspill og ønsker. Vurdere den enkeltes 
ønsker opp mot gruppas

Barna er med på å bestemme innholdet i 
neste månedsplan gjennom barnemøter

Barna er med på å si noe om månedsplanen 
og aktivitetene de har vært med på

Fordyper oss i temaer som barna er opptatt 
av

«Barna bestemmer dager» Disse dagene er 
barna «de voksne» og har regi på dagen 
(leder samlingsstund, bestemmer hva vi skal 

spise, når vi skal gå ut m.m.)

Barna blir spurt i barnesamtaler hvordan de 
har det i barnehagen i forhold til lek og 
vennskap.

Barna får tid og rom til å prøve selv, finne ut 
og øve seg på for eksempel lage mat, kle på 
seg

Barna er med på å bestemme lek og 
aktiviteter i små gruppene

Vi bruker «hjertemodellen» i personalet for 
å finne ut vår relasjon til hvert enkelt barn og 
finner tiltak slik at alle barn skal bli sett og 
hørt

Barna får tid og rom til å leke og hvor de vil 
leke og hvem de vil leke med

Barna er med på å bestemme hvilke leker og 
type lekemateriell vi skal kjøpe inn i 
barnehagen

Barna deltar i de dagligdagse gjøremålene 
igjennom dagen. Dekke bord, tømme søppel, 
lage mat m.m.

Barna er med på å bestemme både kald mat 
og varm mat.

Barna får velge hva de vil gjøre når de er i 
ulike små grupper

Barna er med på å bestemme hvor vi skal gå 
på tur

Barna får være på andre avdelinger å være 
med andre avdelinger på tur (vennskap)
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I arbeidet med miljø ønsker vi at barna skal:
• Oppleve glede ved å være ute i barnehagen og på tur i 

nærmiljøet
• Erfare hvordan man kan bruke frukt, bær, grønnsaker 

m.m. i matlaging
• Lære om hvorfor og hvordan vi kildesorterer og om 

gjenvinning
• Lære om hvorfor vi skal ta vare på alt som lever i 

naturen
• Lære om dyr, planter, de fire årstidene og kretsløpet
• Får kjennskap til menneskets livssyklus
• Lære barn om gjenbruk: Bruke søppel og 

naturmaterialer til å lage nye ting
• Ta i bruk det de lærer hjemme
• Handle inn leker og utstyr på Fretex

For at barna skal oppnå dette, må personalet:
• Vise glede over og mulighetene som finnes ute i barnehagen 

og i nærmiljøet
• Være gode forbilder for barna ved å gjøre og vise hvordan vi 

skal ta vare på miljøet vårt
• Ta barna med på kildesortering
• Plukke søppel i barnehagen og ute på tur (alltid pose med i 

sekken)
• En uke på høsten og en uke på våren gjør vi barnehagen fin 

ved å kaste søppel, plante, rake/feie og rydde
• Delta på strandryddedag hver vår (Racerne Vårlistranda, 4-

åringene i Nesparken og øvrige i og rundt barnehagen
• Ta barna med på å så, plante, vanne og høste

• Tilegne seg kunnskaper om miljøarbeid
• Undre oss og søke kunnskaper om det som lever i naturen 

sammen med barna
• Gi barna positive opplevelser ute til alle årstider og i all slags 

vær

Skarmyra barnehage er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift. Det vil si at vi jobber med å sette fokus på at barna skal lære å ta vare på 
seg selv, hverandre og naturen.
Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden. Barnehagen 
har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.
Merk! Hver måned i kalenderdelen står det et miljøtips inne i sola øverst i høyre hjørne!

Barnehagen skal bidra til at barna får positive  naturopplevelser og lærer å ta 
vare på naturen  

#gode naturopplevelser
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Teknologi påvirker hvordan barn lever, leker og lærer. I alle deler av samfunnet har informasjons - og kommunikasjonsteknologi (IKT) en sentral 
plass. Barna kommer til barnehagen med ulik kunnskap om og erfaringer med IKT. Barnehagens digitale praksis skal bidra til ba rnas lek, 
kreativitet og læring.
Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens 
føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.
Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere 
som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale 
medier. (jmf. rammeplanen)

Barnehagen skal bidra til at alle barn blir kjent og får erfaringer med ulike IKT verktøy 

Gjennom arbeidet med IKT ønsker vi at barna skal:

• Søke og finne informasjon om ting de lurer på og undrer seg over
• Bli kjent med og bruke de ulike IKT verktøyene vi har i barnehagen
• Være med på hele dokumentasjonsprosesser: ta bilder, redigere på PC, 

printe ut og  laminere
• Ta i bruk ulike sanser gjennom bilder, film, lyd
• Få felles opplevelser som kan inspirere til lek
• Lære å dele, vente og forklare/lære hverandre
• Lære om nett vett – lære seg å respektere hverandre og hva som er lov 

og ikke lov med bruk av de forskjellige IKT verktøyene
• Alltid spørre om andre vil bli tatt bilde av/filmet og hva det skal brukes 

til
• Si nei om de ikke vil bli tatt bilde av/filmet

For at barna skal oppnå dette må personalet:

• Ha nødvendig kunnskap om de digitale verktøyene vi har i 
barnehagen

• Kunne bruke verktøyene sammen med barna utforskende, 
kreativt og skapende

• Forberede seg ved å se at alt fungerer før barna involveres
• Søke og dele kunnskap med hverandre
• Gå på kurs for å holde seg oppdatert innenfor IKT
• Sette av tid til å øve seg
• Være nysgjerrige, tørre å prøve og feile
• Legge til rette for å inspirere til at barna utforsker, leker, 

lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
• Inspirere barna til å selv skape/uttrykke seg ved bruka av 

digitale verktøy
• Ha riktig og godt utstyr på alle avdelingene
• Være gode rollemodeller i forhold til digital dømmekraft
• Være engasjerte og motiverende

IKT
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Overgang barnehage -
skole

• «Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen 
legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang 
fra barnehage til skole og eventuelt SFO.  (jmf. 
rammeplan)

• De største barna i barnehagen, som har siste år før 
skolestart, går på avdeling Snapp.

• Det pedagogiske arbeidet med denne gruppen tar 
utgangspunkt i Moss kommunes årshjul for overgang og 
sammenheng mellom barnehage og skole/SFO.

Mål for dette årshjulet er:

• «Barna skal ta avskjed med barnehagen på en god måte, 
glede seg over å begynne på skolen og oppleve at det er 
sammenheng mellom barnehage og skole/SFO».

• Barnehagen vektlegger felles opplevelser og lek i sitt 
pedagogiske opplegg. 

• I tidsrommet november – februar inviteres 
foreldre/foresatte som har skolestartere påfølgende år til 
foreldresamtale i barnehagen.
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Planlegging, 
dokumentasjon og 
vurdering

Planlegging 

• Årsplanen fungerer som et arbeidsredskap for å styre det pedagogiske arbeidet i bevisst
retning. Med utgangspunkt i årsplanen utarbeider de ulike gruppene egne 
månedsplaner. I år har vi hovedfokus på området språk og språkstimulering.

Dokumentasjon

• Personalet skal dokumentere arbeidet for å tydeliggjøre barns opplevelser og læring i 
barnehagen. I garderobene på avdelingene vises bilder av barna i lek og ulike 
aktiviteter. I månedsplanene  står det beskrevet hva barna har vært opptatt av forrige 
måned. Det henges opp malerier og andre produkter som barna lager underveis. Det 
skrives månedsreferater fra hver avdeling som sendes ut på mail, og henges opp på 
tavla i garderobene.

Vurdering

• Det foregår kontinuerlig vurdering og refleksjon i gjennom året i forhold til det 
pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det som vurderes er planarbeidet og barns trivsel 
og utvikling. Metodene vi bruker er blant annet barnesamtaler, barnemøter, 
refleksjonslogg, praksisfortellinger, hjertemodellen og spørreskjemaer.

• Nye foreldre vurderer tilvenningsperioden. Hver vår gir foreldrene sin tilbakemelding på 
utvalgte områder. I personalhefte har vi en oversikt som beskriver mer i detalj hva, når 
og hvordan vi vurderer arbeidet vårt for inneværende år.
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Våre
samarbeidspartnere

• Grunnskolen

• PVK (pedagogisk veiledning og 
kvalitet)

• PPT (Pedagogisk psykologisk
tjeneste)

• Barnevernstjenesten

• Helsestasjon

• Moss Voks

• Tolketjenesten

• BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk
tjeneste)
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