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Innleiing 
 
Med heimel i barnehagelova og forskrifta om rammeplan for barnehagens innhald og 
oppgåver skal barnehagen utarbeide ein årsplan:  
« I tillegg skal det utarbeidast planar for kortare og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper 
etter behov. Årsplanen er ein arbeidsreiskap for barnehagepersonalet og dokumenterer vala 
og grunngivnadene til barnehagen. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens 
pedagogiske arbeid til myndigheitsnivåa, samarbeidspartane til barnehagen og andre 
interesserte. 
Styraren skal leie prosessen med å utarbeide årsplanen. Årsplanen skal fastsetjast av 
samarbeidsutvalet i barnehagen. Årsplanen skal vise korleis barnehagen vil arbeide for å 
omsetje  formålet og innholdet i rammeplanen og dei lokale tilpassingane i pedagogisk 
praksis. Årsplanen skal mellom anna vise korleis barnehagen arbeider med omsorg, leik, 
danning og læring. Her må også progresjon tydeleggjerast. Ein skal synleggjere korleis 
medverknaden frå barn og foreldre blir teken inn i planleggingsarbeide, og korleis 
barnehagen vurderer det pedagogiske arbeidet sitt.. Det skal óg kome fram korleis 
barnehagen arbeider med tilvenning av nye barn og sikrar samarbeid og samanheng med 
skulen». (Frå rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver kapittel 7. Barnehagen som 
pedagogisk verksemd, side 37-40) 

 
Mal for årsplan for barnehagar i Setesdal er til bruk for alle kommunale barnehagar i 
regionen. Det er tilrådd at ikkje-kommunale barnehagar brukar malen.  
 
Mål med felles mal for årsplan for barnehagar i Setesdal er 

 Å sikre alle barn eit barnehagetilbod av høg kvalitet 

 Å auke kvaliteten i barnehagane 

 Styrke barnehagen som læringsarena 

 Å gi barna eit tilrettelagt tilbod i tråd med barnehagelova og rammeplanen 
 
Årsplan med progresjonsplan gir informasjon om dei overordna måla i barnehagelova og 
tiltaka barnehagen har for å nå desse. Personalet i barnehagen nyttar årsplanen som eit 
arbeidsdokument. Barnehagane utarbeider detaljerte planar som viser korleis barnehagen 
arbeider konkret med tiltaka som er fastsett i årsplanen. 
 
Styringsdokument: 

 Lov om barnehage 

 Rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver 

 Vedtekter til barnehagen 
 
Foreldra skal gjennom planane få eit godt innblikk i barnehagen sitt arbeid, og kunna sjå ein 
klar samanheng mellom føringane som ligg i rammeplanen og innhaldet i årsplanen til 
barnehagen. 
 
Samarbeidsuvalet skal fastsetje årsplanen til barnehagen. 
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Mål og satsingar for barnehagane i Setesdal 

 
Nettverk Setesdal barnehage består av barnehagemynde og barnehagane i kommunane 
Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes. 
I regionen er det 9 barnehagar. Åtte barnehagar er kommunale, og ein barnehage er privat. 
Setesdal strekker seg frå Evje i sør til Hovden i nord, total 147 kilometer. RV 9, 
Setesdalsvegen, er hovudkommunikasjonsåre i dalen frå Kristiansand til den møter E134 i 
Haukeli. I regionen bur det om lag 7.000 innbyggjarar.  
 
Mål for barnehagane i Setesdal 

 Sikre alle barn eit barnehagetilbod av høg kvalitet 

 Bidra til å realisere intensjonar og krav i forskrift om rammeplanens innhald og 
oppgåver 

 Kvalitetssikring av barnehagetilbodet i kommunane i Setesdal 
 
Satsingsområde: 

 Realfag i barnehagen på barnehagens premisser 
 
Tiltak 

 Nettverk for barnehagemyndigheit 

 Forum for styrarar i Setesdal 

 Plan for barnehagebasert kompetanseutvikling for barnehagesektoren i Setesdal 
2018-2022 

 Mal for årsplan for barnehagane i Setesdal 
 

 
 

Mål og satsingar for barnehagane i kommunen 

 
Bykle kommune er den nordlegaste kommunen i Setesdal og Aust-Agder. Bykle har to 
bygdesentra Bykle og Hovden. Viktigaste næringar er vasskraft og turisme. 
I Bykle kommune har vi 2 kommunale barnehagar med lokalisering i Bykle og på Hovden. 
Båe barnehagane gir eit heildagstilbod på inntil 8,5 timar per dag, med høve til ulike 
plasstorleikar. Det er løpande opptak gjennom heile året, utanom heile juli månad og fram til 
nytt barnehageår startar medio august. Feriestengt 2 veker i juli. Barnehagane har felles 
tenesteleiar. 
 
Kommunens mål og satsingar: 

 Bykle kommune skal ha gode vilkår for god læring heile livet, frå barnehage til 
vidaregåande skule og vaksenopplæring.  

 Barnehagebarna skal ha eit trygt og inkluderande læringsmiljø, fritt for mobbing 

 Barnehagebarna skal møte tilsette med høg kompetanse og tid til å følgje opp det 
enkelte barnet 

 Barnehagane i kommunen skal gi eit pedagogisk tilbod av høg kvalitet. 
 

Tiltak: 

 Kompetansehevingsplan for barnehagesektoren 

 Felles årsplan 

 Auka pedagogtettleik og barne- og ungdomsarbeidar på kvar avdeling 
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Om barnehagen 

 
Eining barnehage består av to kommunale barnehagar, Bykle og Fjellgardane barnehage 

 Bykle barnehage er bygd for 3 avdelingar med plass til 45 barn. To avdelingar er i 
bruk: Bjørnehiet for 9 barn under 3 år, og Ulvetuva for 18 barn over 3 år. 
Opningstid kl. 6.45 – 16.00 

 Fjellgardane barnehage har 3 avdelingar med plass til 45 barn, det er: 
Revehiet for 9 barn under 3 år, Maurtuva og Jasehola med plass til 18 barn kvar over 
3 år.  Opningstid kl. 7.30 – 16.30. 

 
Barnehagens tiltak i arbeid med kommunen sitt mål for barnehagane: 

 Gjennom observasjon og deltaking i leik og aktivitetar, legg vi til rette for å skape eit 
lærerikt og utviklande miljø. 

 Vi er fleksible og prøver å tilpassa oss det einskilde barnet og familien deira. 

 Vi arbeider for å tilby eit godt, heilskapleg og mangfaldig barnehagetilbod til alle som 
ønskjer det. 

 
Barnehagens mål og satsingar: 

 Implementering av ny Rammeplan 

 Naturen som arena for språkleik 

 Kompetanse om omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep mot barn 

 Realfagstrategi 
 
Barnehagens tiltak for å oppnå dette i år: 

 Personalmøte med ny Rammeplan som tema 

 Vi nyttar Språkløyper 

 Tverrfagleg kursing og opplæring  
 
Barnehagens verdigrunnlag: 
«Herleg start på livslang læring» er dei kommunale barnehagane sin visjon. 
I Eining barnehage skal personalet stå fram som eit kompetent personale med respekt for 
mangfald og likeverd. Vi  jobbar for å skape tryggleik og trivsel ved å vere tilstades og ved å 
vere støttespelarar for kvarandre. Vi ønskjer at verdiane skal speglast i handlingane og 
veremåtane våre i relasjon med barna, foreldra og kvarandre – og prega praksisen vår. 
I tråd med Rammeplanen jobbar vi for at alle barn skal få ein god barndom prega av trivsel, 
vennskap og leik. 
 
 
Fagleg ansvarleg for årsplanen ved tenesteleiar Kristin D. Hoslemo 
 
Årsplanen vart fastsett i barnehagen sitt samarbeidsutval: 19.06.18 
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Barnehagens formål og innhald 
Frå forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver, kapittel 3, side 19-25. 

Å ivareta barns behov for omsorg Slik gjer vi det i barnehagen 

 Barnehagen skal gi barna høve til å 
utvikle tillit til seg sjølve og andre  

 I barnehagen skal alle barn oppleve at 
dei blir sett, forstått og respekterte, og 
få den hjelpa og støtta dei har behov 
for 

 Barnehagen skal aktivt leggje til rette 
for omsorgsfulle relasjonar mellom 
barna og personalet, og mellom barna 
sjølve, som grunnlag for trivsel, glede 
og meistring. 

 Alle barna skal oppleve ein trygg 
oppstart i barnehagen 

 Vi skal vere opne, inkluderande, 
trygge og varme vaksne 

 Vi skal ha barnet både på fanget og 
i kjenslene 

 Vi skal leggje til rette for at barna 
får ro og kvile 

 Omsorg og nærleik skal kome til 
uttrykk i alle kvardagssituasjonar 

 

Å ivareta barns behov for leik Slik gjer vi det i barnehagen 

I barnehagen skal 

 leiken ha ein sentral plass 

 eigenverdien til leiken anerkjennast 

 det vere gode vilkår for leik, vennskap 
og barna sin eigen kultur 

 leiken vere ein arena for utvikling og 
læring, og for sosial og språkleg 
samhandling. 
 

 Vi skal gi dei erfaringar og 
opplevingar som gjer leiken rikare 

 Vi skal delta i leiken, vere medviten 
på eigen rolle i leiken 

 Ta initiativ til leik og rettleie barn inn 
i leiken 
 

Barnehagen skal 

 inspirere til og gi rom for ulike typar leik 
både ute og inne 

 bidra til at alle barn kan oppleve glede, 
humor, spenning og engasjement 
gjennom leik – ålene og saman med 
andre. 

 Vi skal organisere rom, tid og 
leikemateriell for å inspirere til ulike 
typar leik 

 Vi vil byggje vidare på barna sine 
interesser og nysgjerrigheit 

 Vere trygge og tilgjengelege vaksne 
 

 

Fremje danning  Slik gjer vi det i barnehagen 

Barnehagen skal 

 oppmuntre barna til å vere prøvande til 
og nysgjerrige på omverda  

 bidra til å leggje grunnlaget for modig, 
sjølvstendig og ansvarleg deltaking i 
demokratiske felleskap 

 fremje samhald og solidaritet samtidig 
som individuelle uttrykk og handlingar 
skal verdsetjast og følgjast opp 

 bidra til at barna kan forstå felles 
verdiar og normer som er viktige for 
felleskapet 

 bidra til å fremje tilhøyrsla til 
samfunnet, naturen  og kulturen 

 la barna få delta i avgjerdsprosessar og 
vere med på å utvikle felles innhald 

 Vi vil skape eit miljø for gode, 
utforskande samtalar og 
vurderingar 

 Vi skal vise interesse for det barna 
seier, og utfordre deira tenkemåte 

 Vi skal leggje til rette for 
meiningsfulle opplevingar og støtte 
identitetsutviklinga til barna og gi 
dei positiv sjølvbilete 

 Vi skal synleggjere og framheve 
mangfald og ulikskap 

 Vi gir barna kunnskap om 
lokalkultur og nærmiljø 
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Fremje læring Slik gjer vi det i barnehagen 

I barnehagen skal 

 barna oppleve eit stimulerande miljø 
som støttar opp om lysta til å leike, 
utforske, lære og meistre 

 barna bli introdusert for nye 
situasjonar, tema, fenomen, materiale 
og reiskapar som bidreg til meiningsfull 
samhandling 

 nysgjerrigheit, kreativitet og vitelyst 
anerkjennast, stimulerast og leggjast til 
grunn for læringsprosessane 

 barna få undersøkje, oppdage og forstå 
samanhengar, utvide perspektiv og få 
ny innsikt 

 barna få bruke heile kroppen og alle 
sansar i læringsprosessane sine 

 Vi skal gi barna utfordringar tilpassa 
alder og modnad 

 Vi skal ha fokus på prosessane, 
ikkje resultata 

 Vi skal la barna bli kjende med ulike 
materiale 

 Vi skal ha fokus på det fysiske 
miljøet, «rommet som den tredje 
pedagog» 

 Vi skal rettleie og inspirere 

 Vi skal vere merksame på 
interessene og engasjementet til 
barna, og leggje til rette for læring i 
ulike situasjonar og aktivitetar 

 
 

Fremje vennskap og fellesskap Slik gjer vi det i barnehagen 

I barnehagen skal 

 alle barn kunne erfare å vere viktige for 
fellesskapet  

 alle barn vere i positivt samspel med 
andre barn og vaksne 

 sjølvkjensla til barna støttast, samtidig 
som dei får hjelp til å meistre balansen 
mellom å dekkje sine eigne behov og 
ta omsyn til andre sine behov 

 Bruke verktøyet « Grøne tankar – 
glade barn» 

 Vi har felles tema og prosjekt om 
vennskap. 

 Vi skal førebyggje, stoppe og følgje 
opp all form for diskriminering, 
utestenging, mobbing, krenkingar 
og uheldige samspelsmønster 

 Barnehagen skal aktivt leggje til rette 
for utvikling av vennskap og sosialt 
fellesskap. 

 Vi skal støtte barna sitt initiativ til 
samspel og bidra til at alle kan få 
leike med andre, oppleve vennskap 
og lære å halde på venner 

 
 

Fremje kommunikasjon og språk Slik gjer vi det i barnehagen 

I barnehagen skal 

 barna gjennom dialog og samspel 
støttast i å kommunisere, medverke, 
lytte, forstå og skape meining 

 barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og 
språk verdsetjast og anerkjennast 

 alle barn få god språkstimulering 
gjennom barnehagekvardagen 

 alle barn få delta i aktivitetar som 
fremjar kommunikasjon og ei 
heilskapleg språkutvikling. 

 Vi skal vere gode språkmodellar 

 Bruk teikn til tale 

 Anerkjenne og verdsetje barna sitt 
morsmål 

 Ha god tilgang på bøker 

 Mykje høgtlesing 

 Besøke biblioteket 

 Bruke verktøyet «Bravo» 

 Bruke rim, regler og sang 

 
 
 
 
 
 



8 

 

Barns medverknad Slik gjer vi det i barnehagen 

I barnehagen skal 

 barna sin rett til medverknad sikrast 

 barna bli oppmuntra til å gi uttrykk for 
kva dei synest om den daglege 
verksemda til barnehagen 

 barna jamleg få høve til å delta aktivt  i 
planlegginga og vurderinga av 
barnehageverksemda 

 alle barna kunne erfare å få påverke 
det som skjer i barnehagen 

 ein vektleggje synspunkta til barna i 
samsvar med alder og mognad 

 barna ikkje få meir ansvar enn det dei 
er rusta til å ta 

 Vi har barnesamtalar 

 Vi tek utgangspunkt i barna sine 
interesser når vi jobbar med 
prosjekt, planar og kvardags-
aktivitetar (samlingsstund, turar og 
leik) 

 Barna deltek i ulike komitéar (til 
merkedagar og festar) 

 Vi lyttar, observerer, reflekterer – 
kva er barna oppteken av? 

 

Samarbeid mellom heimen og barnehagen Slik gjer vi det i barnehagen 

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med 
heimen ivareta barnas behov for omsorg og 
leik, og fremje læring og danning som 
grunnlag for allsidig utvikling, jf. 
barnehagelova § 1 og forskrift om rammeplan 
for barnehagen kap. 5 ( side 29-30) 

 Vi har oppstartsamtalar,  
foreldresamtalar og foreldremøte 

 Daglege samtalar ved bringing og 
henting av barna 

 Vi snakkar saman på telefon 

 Vi nyttar foreldreråd og 
samarbeidsutval 

 Spontane samtalar ved behov 

 Vi nyttar brukarundersøking  
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Overgangar Tiltak – slik gjer vi det i barnehagen 

Når barnet begynner i barnehagen 
Barnehagen skal 

 i samarbeid med foreldra leggje til rette 
for at barnet kan få ein trygg og god 
oppstart i barnehagen 

 tilpasse rutinar og organisere tid og 
rom slik at barnet får tid til å bli kjent, 
etablere relasjonar og knyte seg til 
personalet og til andre barn 

 personalet sørgje for tett oppfølging 
den første tida, slik at barnet kan 
oppleve tilhøyrsle og føle at det er trygt 
å leike, utforske og lære. 

 

 Oppstartssamtale 

 Eigne rutiner for tilvenning 

 Fleksibel tilvenningsperiode – 
avhengig av kvart enkelt barn 

 Dialog med foreldra 

 Primærkontakt 

 Vi legg til rette for at barn og 
foreldre kan besøke barnehagen i 
god tid før oppstart, gjerne fleire 
gonger 

 

Overgangar i barnehagen 
I barnehagen skal 

 personalet sørgje for at barnet og 
foreldra får tid og rom til å bli kjende 
med andre barn og anna personalet 
når eit barn byter barnegruppe. 
 

 Eigen plan for overgang til ny 
avdeling 

 Pedagogiske leiarar skal ha 
overføringssamtalar seg imellom 
før oppstart på ny avdeling 

 Informasjon og samarbeid med 
heimen 

Overgangen mellom barnehage og skule 
Barnehagen skal 

 i samarbeid med foreldra og skulen 
leggje til rette for at barnet kan få ein 
trygg og god overgang frå barnehage 
til skule, og eventuelt til skulefritids-
ordninga. 

 ha samtykke frå foreldra for å dele opp-
lysningar om enkeltbarn med skulen. 

 gi dei eldste barna høve til å gle seg til 
å begynne på skulen og oppleve at det 
er ein samanheng mellom barnehagen 
og skulen. 

 leggje til rette for at dei eldste barna 
har med seg erfaringar, kunnskap og 
ferdigheiter som kan gi dei eit godt 
grunnlag og god motivasjon for å 
begynne på skulen. 

 bidra til at barna kan avslutte barne-
hagetida på ein god måte og møte 
skulen med nysgjerrigheit og tru på 
eigne evner 

 la barna bli kjende med kva som skjer i 
skulen og skulefritidsordninga. 

 Eigen plan for overgang 
barnehage-skule 

 Besøk og av og til vere med 
småskulen 

 Besøke SFO 

 Deltek på nokre felles arrangement 
gjennom den kulturelle skulesekken 

 Læraren som skal ha 1. trinnet, 
besøker 5-åringane i barnehagen 

 5-åringane har førskuledagar på 
skulen om våren  

 Barnehagen har fokus på at dei 
eldste barna som skal starte på 
skulen i lag, knyttar nære relasjonar  
gjennom å vere i «Kompisgruppe» 

 

Frå rammeplanen kapittel 6. Overgangar ( side 33-34) 
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Arbeidsmåtane til barnehagen og 
progresjon 

Tiltaka våre – slik gjer vi det i 
barnehagen 

Arbeidsmåtane til barnehagen 

 skal ivareta barna sitt behov for omsorg 
og leik og fremje læring og danning og 
gi barn høve til å medverke. 
 

 Personalet skal ta i bruk varierte 
arbeidsmåtar, og arbeidsmåtane skal 
tilpassast til enkeltbarn, barnegruppa 
og lokalmiljøet. 

 Vi skal til ei kvar tid ta i bruk varierte 
arbeidsmåtar, og dei skal vere 
tilpassa enkeltbarn og barnegruppa 

 Vi inkluderar nærmiljø og lokale 
tilhøve 

 Barnehagedagen inneheld/gir rom 
for både planlagde og spontane 
aktivitetar 

 Vi er veldig fleksible 
 

Progresjon i barnehagen inneber at 

 alle barna skal utvikle seg, lære og 
oppleve framgang 

 alle barna skal kunne oppleve 
progresjon i barnehageinnhaldet 

 barnehagen skal leggje til rette for at 
barn i alle aldersgrupper får varierte 
høve til leik, aktivitetar og læring. 

 barnehagen skal leggje til rette for 
progresjon gjennom val av pedagogisk 
innhald, arbeidsmåtar, leiker, materiale 
og utforming av fysisk miljø. 

 barna skal få utfordringar som er 
tilpassa erfaringane, interessene, 
kunnskapane og ferdigheitene sine. 

 

 Vi har progresjonsplanar i høve til 
alder og mognad 

 Vi legg til rette for variasjonar og 
utvikling i val av leiker, materiell og 
tema/prosjekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
                                          

 

 
 

Progresjon i arbeid med omsorg, leik, danning, læring, digitale praksis og fagområda 

Progresjonsplanen viser korleis barnehagen arbeider med omsorg, leik, danning og læring, digital praksis og dei sju fagområda, slik det står i 
forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver.  
«Fagområda speglar område som har interesse og eigenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremje trivsel, allsidig utvikling og 
helse. Barnehagen skal sjå fagområda i samanheng, og alle fagområda skal vere ein gjennomgåande del av innhaldet til barnehagen.» 

 

Område  Praksisen til barnehagen - slik gjer vi det: 

1-2 år 3-4 år 5-6 år/skulestartarar 

Omsorg  - Skape gode og trygge relasjonar til 
  omsorgspersonane i barnehagen 
- Vise ulike kjensler 
- Ta imot trøyst 
- Utvikle tillit til seg sjølv og andre 
- Oppleve tryggleik i barnehagen 
 

- Vere merksam på eigne og andre sine 
  kjensler 
- Vise empati 
- Hjelpe kvarandre/vere hjelpsam 
 

- Trøyste andre 
- Hente hjelp når ein treng det 
- Setje seg inn i andre sine kjensler og 
  situasjonar 
- Inkludere andre 
- Vise nestekjærleik 
- Glede andre og seg sjølv 
 

Leik  - Byrjande turtakingsleik 
- Vere nyfiken og vise interesse for 
  det som skjer rundt seg 
- Toddlerleik 
- Byrjande parallell leik 
- Oppleve glede ved å vere saman 
  med andre barn 
 

- Kunne delta i ulike typar leik 
- Dele og halde på leike (sjølvhevding) 
- Vere i leik over tid 
- Kunne leike åleine og med andre 
- Meistre turtaking 
  
 

- Leve seg inn i rolleleik, gløyme tid og stad 
- Vere meir sjølvstendig i leik 
- Bringe nye element inn i leiken 
- Humor i leiken 
- Oppsøke barn på ein positiv måte 

Læring - Skape tryggleik 
- Gi meistringsopplevingar i 
  rutinesituasjonar 

- Lytte 
- Ta imot beskjedar 
- Vere kreativ i ulike situasjonar 
- Byrjande sjølvstende i rutinesituasjonar, 
  måltid, påkledning, hygiene etc. 

- Kle på seg sjølv 
- Lytte i samling 
- Respekt for seg sjølv og andre 
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Den digitale 
praksisen til 
barnehagen 

- Fokus på musikk, bilete og lys 
- Få kjennskap til iPad 

- Få kjennskap til ulike digitale verktøy 
  med fokus på læring 
- Bli kjend med digitalt kamera og pc 
- Lære å bruke iPad 
- Bli kjend med smartboard 

- Fokus på nettvett 
- Innhente faktakunnskapar 
- Grunnleggjande kunnskap om digitalt 
  kamera og pc  
- Få kjennskap til appar og program på 
  iPaden 
- Fokus på rammeplanen sine fagområde 
- Lage filmsnuttar 
 

Danning  - Sitje ved bordet under måltid og vere 
  del av fellesskapet 
- Vise interesse i samlinga 
- Bli kjend med avdelinga sine rutiner 
  og normer, og etterkvart innrette seg 
  etter desse. 

- Synleggjere mangfald ved hjelp av 
  flagg, sangar, mat etc. 
- Bli kjend med enkle ord, tal på andre 
  språk 
- Vise interesse for å delta i samlinga 
- Få ei kjensle av at EG er viktig, at andre 
  tek meg på alvor 
- Utvikle kunnskap og haldningar saman 
  gjennom dialog 
- Hjelpe til med praktiske gjeremål 

- Vise respekt for ulikskapar mellom 
  menneske 
- Setje barna i stand til å tenkje sjølv, søke 
  kunnskap, reflektere og stille spørsmål og 
  yte motstand på eigne og andre sine 
  vegne 
- Innrette seg etter rutiner og reglar i 
  barnehagen 
- Vere ansvarsmedviten 
- Oppleve tilhøyrsle til samfunnet, natur og 
  kultur 
- Lære seg å stille spørsmål til seg sjølv og 
  andre, utforska eigne tankar og filosofere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 
 

Fagområde  
Praksisen til barnehagen – slik gjer vi det: 

1-2 år 3-4 år 5-6 år/skulestartarar 

Kommunikasjon,                    
språk og tekst 

- Har tilgang til peikebøker, og 
  vaksne som les for barna dagleg 
- Får erfaringar med enkle sangar, 
  med og utan rørsle 
- Opplever rim og regler 
- Får høyre historiar/eventyr med 
  støtte i konkretar 
- Får vere saman med vaksne som 
  set namn på alt vi gjer 
- Opplever vaksne som nyttar 
  eitkvart høve til å snakke med og 
  lytte til barna 
- Får spele enkle spel 
- Møter bokstaven sin og bokstavar 
  generelt 
- Det heng bilete på veggen i barna 
  si høgde 
- Vi bruker verktøyet «Bravo» 
 

- Har tilgang til biletbøker med 
  tekstar, og dei vaksne les for barna 
   dagleg 
- Får erfaringar med sangar, med og 
  utan rørsler 
- Får erfaringar med rim og regler 
- Speler ulike spel 
- Får erfaring med å klappe 
  stavingar i namnet sitt 
- Møter vaksne som snakkar, 
  filosoferer og undrar seg saman 
  med barna i ulike typar samtalar 
- Møter namnet sitt skriven med 
  bokstavar 
- Får erfaring med å lytte til enkle 
  historiar 
- Får erfaring med å leike med 
  skriftspråket 

- Har tilgang til bøker med meir tekst og 
  mindre bilete, og dei vaksne les for 
  barna dagleg 
- Får erfaring med seriebøker 
- Får erfaring med å syngje lengre 
  sangar 
- Møter vaksne som snakkar, reflekterer 
  og undrar seg saman med barna rundt 
  abstrakte omgrep 
- Speler spel som rimlotto og liknande 
- Deltek i aktivitetar der ein skriv namnet 
  sitt og vidareutviklar leik med skrift- 
  språket 
- Får erfaring med å lytte til ei historie 
- Får erfaring med å fortelje ei enkel 
  historie 
- Har Kompissamlingar 

Kropp, rørsle, mat og 
helse 

- Opplever tryggleik 
- Opplever vaksne som møter, 
  anerkjenner og set ord på 
  kjenslene deira 
- Får høve til å kle på og av seg sjølv 
- Opplever variert motorisk leik, dans 
  og rørsleglede, ute og inne 
- Det fysiske miljøet gir god plass for 
  tumleleik, også inne 
- Møter ulike sanseinntrykk, gjennom 
  å sjå, lukte, høyre, kjenne og 

- Møter vaksne som hjelper til med 
  kjensleregulering og støttar i 
  sosialt samspel 
- Lære dei å sjå samanhengen 
  mellom kle og ver 
- Får erfaringar med å gå på ski 
- Opplever glede i fellesmåltid 
- Deltek i borddekking og å rydde 
  vekk og vaske opp/setje  
  i oppvaskmaskina 
- Deltek i matlaging og deler opp 

- Deltek på lengre turar/kompisturar 
- Får erfaring med å hinke og hoppe tau 
- Deltek i regelleiker 
- Deltek i ballaktivitetar 
- Erfarer at menneska er ulike og 
  respektere det 
- Barna skal få delta i risikoleik, som å 
  leikeslåss og klatre i tre 
- Får kjennskap til førstehjelp 
- Lærer om sunt kosthald 
- Kunne kjenne om ein frys eller er varm 
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  smake. Gå berrføtt på ulike 
  underlag ute. 
- Delta i bakeaktivitetar 
- Lære å vaske hender før frukt og 
  måltida 
- Får delta på turar i nærmiljøet 
- Ro og kvile 

 

  frukt 
- Opplever vegen frå råvarer til 
  ferdig måltid 
- Bruker gymsal og sømjehall 
- Lærer god handhygiene 
- Variert og sunt kosthald 
- Får kunnskap om kroppen sin 
- Gir barna god erfaring med 
  friluftsliv og uteaktivitetar til alle 
  årstider 
 

- Øver  på å tørke seg sjølv etter 
  toalettbesøk 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

- Oppleve ulike sanseopplevingar 
- Får erfaring med ulike formings- og 
  naturmateriale 
- Møter grunnleggjande 
  formingsteknikkar 
- Utforsker ulike estetisk 
  uttrykksformer 
- Deltek i musikkleik – skape og 
  utforska lydar, fokusere på 
  kontrastar i stemma si 
- Deltek i rørsle- og danseleiker 
- Møter primærfargane 
- Får vere i eit miljø tilrettelagt fo 
  rolleleik 
- Får næring til leik gjennom eventyr, 
  biletbøker, historiar og opplevingar 
- Møter tradisjonelle barnesangar,  
  rim og regler 
- Får erfaring med ulike måle- 
  teknikkar 
 
 

- Utforsker sanseinntrykk 
- Blir introdusert for ulike estetiske 
  og kulturelle uttrykk som barna kan 
  bearbeida  
- Starter å utforska rytme, klang og 
  tekst 
- Deltek i rørsle- og sangleiker 
- Opplever tempo og styrke i musikk 
- Får erfaring med å leike ut eventyr  
  og spele teater sjølv 
- Utfalde seg gjennom musikk, dans 
  og drama 
- Får erfaring med å skape eign 
  historiar gjennom bruk av ulike 
  uttrykk 
- Får erfaring med form, farge og 
  mønster 
- Gir barna erfaringar med ulike 
  kulturelle forestillingar 

- Gir barna høve til å skape eigne uttrykk 
  gjennom tilgang til variert 
  formingsmateriell som innbyr til fantasi 
  og utforsking 
- Får høve til å skape sine eigne 
  musikalske og estetiske uttrykk 
- Opplever ulike felles kulturopplevingar 
- Erfarer at det er stor variasjon og 
  mangfald, at det fins mange måtar å 
  uttrykkje seg på 
- Møter vaksne som legg til rette for at 
  barna kan skape sine eigne historiar, 
  spele teater og framføre eigne uttrykk 
  for andre, våge å vere i fokus 
- Gjere seg erfaringar med lyse og 
  mørke fargar 
- Samarbeider med kulturskulen 
- Møter kunstnarar 
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Natur, miljø og 
teknologi 

- Barna er med på korte turar i 
  nærmiljøet, med skogen som 
  læringsarena 
- Gir sanseopplevingar med 
  endringar i naturen t.d. sol/regn, 
  kulde/varme. Sjå, lytte, kjenne 
  lukte og smake 
- Blir kjend med ulike element; sand, 
  vatn, snø, is, leire og jord 
- Deltek i undring over naturfenomen 
- Vere med å oppdage insekt og dyr 
-Tek med søppel attende frå tur, 
  rydde etter seg 
- Samlar naturgjenstandar til forming 
  og leik 
- Får kjennskap til husdyr 
- Opplever å bevege seg i ulendt 
  terreng. Styrke grov- og 
  finmotorikken 
- Får erfaring med enkel bruk av 
  nettbrett, kopimaskin og 
  fotografering 
- Får erfaring med enkle 
  konstruksjonar/byggjesett 
 
 

- Gir opplevingar i naturen og har 
  turdagar 
- Sår og planter, følgjer med og tek 
  vare på 
- Lærer å vise respekt for naturen, 
  t.d. ei maurtue 
- Får kjennskap til dyra si rolle i 
  naturen. Kvar kjem maten i frå? 
- Kjeldesorterer 
- Kjennskap til årstidene og kva som 
  kjenneteiknar dei 
- Litt kjennskap om fødsel og død 
- Dyr i norsk natur 
- Kjenne til det å «google» 
- Får erfaringar med ulike verktøy, 
  t.d. hammar, sag, kniv, skrujern. 
- Erfarer å skjere opp maten sjølv,  
  ete med kniv og gaffel 
- Startar å sjå samanhengen mellom 
  kle og ver 
- Lære å klatre i tre 
- Gir barna opplevingar på 
  skøyter/ski 
 
 

- Går lengre turar i naturen og 
  nærmiljøet/kompisturar 
- Foredler råvarer frå naturen og kutter 
  matvarer 
- Lærer om økosystem og næringskjede 
- Lærer om fødsel og død 
- Lærer om globale dyr og kvar dei lever 
- Kjenne att dyrelydar 
- Lære barna å finne fram kle som er 
  tilpassa veret 
- Bruker ulike verktøy 
- Gir rom for undring over naturfenomen 
- Gir erfaringar med bruk av teknologiske 
  hjelpemiddel og vaksne som utøver 
  digital dømekraft 
- Nyttar fysikk 

Mengd, rom og form 

 

- Møter ord og omgrep om rom og 
  retning i talespråket og erfare 
  tydinga av desse 
- Møter plasseringsord i daglegtalen  
  og i aktivitetar 
- Får erfaring med talremsa opp ti 
  i 10, vi brukar teljing i kvardagen 
- Får erfaring med ulike storleikar, 
  mengder og vekt 

- Gjere seg erfaringar med rom og 
  retning i t.d. hinderløyper, sykkel 
  og ski 
- Møter og bruker enkle 
  plasseringsord 
- Gir barna erfaringar med å telje 
  opp til 20. 
- Måle mengde og lengde ved hjelp 
  av ulike tilrettelagde aktivitetar 

- Kunne setje ord på erfaringane sine 
  med rom og retning 
- Forstå og kunne bruke plasseringsord 
- Få erfaring med å telje til 100 
- Måler med linjal og måleband 
- Får litt kjennskap til temperaturmåling, 
  tid og pengar 
- Speler ulike kortspel 
- Blir kjend med enkle matematiske 
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- Deltek i aktivitetar med parkobling,  
- Møter ulike former 
- Leiker med t.d. putteboks og 
  puslespel 
- Enkel klassifisering, som å få 
  erfaring med å sortere stor/liten 
  eller etter farge 
- Byggje med tredimensjonale 
  materiale, t.d. duplo 

- Spelar brettspel og bruke terning 
 -Barna får erfaringar med omgrepa 
  sirkel, femkant, etc. Klippe ut 
  former, gå på «formjakt» 
- Får erfaring med å sortere søppel 
- Byggjer med magnetar, lego og 
  byggjeklossar 

  omgrep som pluss og minus 
- Byggjer med meir avanserte 
  konstruksjonsmateriell t.d. Jovobrikkar 
- Vere med å lage mat etter enkle 
  oppskrifter 
- Har Kompissamlingar  
 
 

Etikk, religion og 
filosofi 

- Møter vaksne som følgjer barnet  
  sitt initiativ og er tilgjengeleg for 
  barnet si undring og samtalar 
- Møter vaksne som legg til rette for 
  kontakt og relasjonsbygging 
  mellom barn, og byggjer opp under 
  barna sitt gryande vennskap og 
  samleik 
- Møter vaksne som støttar barna i 
  deira kommunikasjon med andre 
  barn 
- Opplever fellesskap og det å vere  
  ein del av ei gruppe, oppleve at ein 
  tek omsyn til kvarandre og viser  
  empati 
- Gjere seg erfaringar med 
  grunnleggjande sosial kompetanse 
- Deltek på markering av ulike 
  høgtider og kulturelle tradisjonar 
 

- Møter vaksne som stiller opne 
  spørsmål som innbyr til samtale og 
  gir auka innsikt hos barna 
- Får erfaring med sosial 
  kompetanse, mellom anna  
  konfliktmeistring- og løysing 
- Vere med på å sejtje ord på og 
  snakke om ulike kjensler og bli  
  medviten på korleis handlingane  
  våre påvirkar andre 
- Gjere seg erfaringar i samspel 
  med andre, utvide 
  vennskapsrelasjonar 
- Erfarer at ein har eit kroppsspråk 
  og eit andletsuttrykk 
- Møter vaksne som legg til rette for 
  at vi kan undre oss og vere 
  nysgjerrige saman 
- Gir tid og rom for dialog og 
  filosofiske samtalar 
- Får erfaring med ulike høgtider, 
  religionar og livssyn som er 
  representert i barnehagen 

(i samarbeid med heimen) 
 

- Deltek i filosofering rundt 
  grunnleggjande livsspørsmål, undring  
  over livets gang, etiske utfordringar 
- Barna lærer om det å ta ansvar for vala 
  dei gjer og konsekvensane av desse 
- Gjere seg erfaring med å snakke om 
  kjenslene våre 
- Opplever eit miljø prega av dialog,  
  toleranse og evne til refleksjon, og 
  utvikle respekt for meiningane og 
  synspunkta til kvarandre  
- Får kjennskap til grunnverdiane våre, 
  ulike høgtider og kulturelle tradisjonar 
- Blir medviten sin eigen identitet i  
  samspel med andre (sjølvkjensle, 
  sjølvbilete) 
- Erfare mangfald og inkludering 
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Nærmiljø og samfunn 
- Får erfaring med omgrepet familie 
- Lære namn på barn og vaksne  
- Oppleve samfunnet i barnehagen 
  sitt nærmiljø 
- Oppleve samhald og fellesskap 
  med dei andre barna og vaksne i 
  barnehagen 
- Oppleve gruppefellesskap og 
  erfare kva for avdeling dei høyrer til 
- Oppleve kulturtilbodet i nærmiljøet 
- Møte dyr i nærmiljøet 

 
 
 

- Gjere seg erfaringar i nær- og 
  lokalmiljøet 
- Får vere med i butikken og handle, 
  for deretter å lage noko av det vi 
  har kjøpt 
- Besøke biblioteket 
- Oppleve eit inkluderande miljø og 
  at ulikskapar er positivt 
- Erfaringar med ulike 
  familiesamansettingar og buformer 
- Erfaringar med ulike yrkesgrupper 
- Oppleve vaksne som legg til rette 
  for medverknad 
- Deltek i planlegginga av 
  barnehagedagen sin 
- Bli kjend med at samane er Noreg 
  si urbefolkning 
 

- Lærer barna om Bykle kommune 
- Får oppleve samfunnet utanfor Bykle 
  kommune 
- Får ei forståing av at alle er viktige for  
  fellesskapet 
- Får kjennskap til lokal historie 
- Besøker skulen dei skal starte på 
- Teikner kart over stader ein kan besøke 
- Erfare at initiativet deira påvirkar 
  kvardagen 
- Lære om menneskerettane 
 



  
 
                                          

 

Barnehagen som pedagogisk verksemd 
 - Planlegging, vurdering og dokumentasjon 
  

Område  Barnehagen skal Slik gjer vi det i barnehagen 

Planlegging Gjennom planlegging 
synleggjere korleis  
barnehagen tolkar og 
realiserer rammeplanen, 
og skal vere 
utgangspunkt for 
refleksjon og utvikling av 
barnehagen. 

 Vi har 5 kurs- og fagdagar i løpet av 
året, i tillegg til avdelings- og 
personalmøte, som vert bruka til 
planlegging og evaluering av det 

            pedagogiske innhaldet i barnehagen  

 Alle medarbeidarar er involverte i 
utarbeidinga av årsplanen 

Basere planlegginga på 
kunnskap om trivselen til 
barn og den allsidige 
utviklinga deira, både 
individuelt og i gruppe. Ho 
skal òg vere basert på 
observasjon, 
dokumentasjon, 
refleksjon, systematisk 
vurdering og samtalar 
med barn og foreldre. 

 Vi sender ut 
månadsplanar/temaplanar til foreldra 

 Vi involverar barna i planlegginga 

 Vi har barnesamtalar 

 Vi gir foreldra høve til å påvirke 
innhaldet gjennom dagleg kontakt, 
foreldremøte, samarbeidsutval og 
brukarundersøking 

Vurdering  Regelmessig vurdere det 
pedagogiske arbeidet 

 Vi vurderer barna si læring og 
opplevingar, og dei vaksne sin 
veremåte og praksis i lys av planar og 
mål 

Dokumentasjon Dokumentere korleis 
personalet arbeider for å 
oppfylle krava i 
barnehagelova og 
rammeplanen. 
Dokumentasjonen skal 
inngå i barnehagen sitt 
arbeid med å planleggje, 
vurdere og utvikle den 
pedagogiske verksemda. 

 Vi dokumenterer livet i barnehagen på 
fleire måtar, både skriftleg og visuelt 

 Alle avdelingane har biletrammer i 
garderobane der vi viser bilete frå 
dagen. 

 Vi skriv kort referat frå 
barnehagedagen på tavle i 
garderobane 

 Brukar ulike observasjonsmetodar 

 Barna har kvar sin perm med foto og 
teikningar 

 Lagar utstillingar 
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Kalendar 
 

Kalendar 
Oversikt over viktige aktivitetar og kulturhendingar i Bykle barnehage dette året  

Dato  Innhald  

16.august Kurs/fagdag – barnehagen er stengd 

17.august Kurs/fagdag – barnehagen er stengd 

20.august  Nytt barnehageår startar 

Veke 36 Kampanje mot mobbing 

10.september Foreldremøte 

27.september Haustfest 

19.oktober Kurs/fagdag – barnehagen er stengd 

11.desember Nissefest 

13.desember Lucia 

19. eller 20. 
desember 

Bygdefest 

21.februar Den internasjonale Morsmålsdagen 

1.mars Fastelavnsfest 

12.mars Barnehagedagen 

11.april Påskefrukost 

17.mai I år feirar vi den på Hovden. Barna kan gå i toget under barnehagen 
si fane. 

11.juni Kurs/fagdag – barnehagen er stengd 

12.juni Kurs/fagdag – barnehagen er stengd 

20.juni Kompisfest 

Veke 29+30 Barnehagen er sommarstengd 
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Kalendar 
Oversikt over viktige aktivitetar og kulturhendingar i Fjellgardane barnehage dette året  

Dato  Innhald  

16.august Kurs/fagdag – barnehagen er stengd 

17.august Kurs/fagdag – barnehagen er stengd 

20.august  Nytt barnehageår startar 

Veke 36 Kampanje mot mobbing 

11.september Foreldremøte 

26.september Haustfest 

19.oktober Kurs/fagdag – barnehagen er stengd 

14.desember Lucia 

19.desember Nissefest 

21.februar Den internasjonale Morsmålsdagen 

1.mars Fastelavnsfest 
 

12.mars Barnehagedagen 

12.april Påskefrukost 

17.mai I år feirar vi den på Hovden. Barna kan gå i toget under barnehagen 
si fane. 

20.mai Kurs/fagdag – barnehagen er stengd 

21.mai Kurs/fagdag – barnehagen er stengd 

Veke 25 I løpet av denne veka kjem vi til å ha sommarfest 

Veke 29+30 Barnehagen er sommarstengd 

 



  
 
                                          

 

 


