
Årsplan 2022/2023

Inkludering og vennskap

Uteliv og realfag

MÅL 2022/2023
I vår barnehage opplever alle 
barn at de er en betydningsfull 
person for fellesskapet.
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Daglig kontakt 
Beskjeder og fravær 
meldes inn på Visma 
Flyt Barnehage.

Mail til barnehagen

Fo
re

ld
re

s 
m

ed
vi

rk
n

in
g

Daglig kontakt

Foreldresamtaler

Foreldremøter

Samarbeidsutvalg

Informasjonsflyt

Årsplan
Årsplan er et arbeidsredskap for 
ansatte og skal hjelpe og sikre at vi når 
de mål og oppgaver som er pålagt oss. 
Vår årsplan skal gi foreldre og eier 
nyttig informasjon om hvordan Mo 
barnehage drives og synliggjøre  
barnehagens historie og kultur. Årsplan 
er en dokumentasjon som viser våre 
pedagogiske valg. 
Årsplan synliggjør vår oppgave for å 
forvalte barnehagens 
samfunnsmandat og verdisyn. 
Gjennom flere år har vi arbeidet 
systematisk med psykososiale 
barnehagemiljø, felleskap, omsorg og 
inkludering. 
Barnehageruta Nord-Odal kommune 
2022/2023

2022 AUGUST

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

1 2 3 4 5 6 7

Velkommen til 

nytt barnehageår

8 9 10 11 12 13 14

Planleggingsdag 

Barnehagen  stengt

Planleggingsdag

Barnehagen stengt

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

https://www.nord-odal.kommune.no/getfile.php/13579954-1652436610/Bilder/Nord-Odal/Oppvekst/Barnehage/Barnehageruta%202022-2023.pdf
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ÅRSPLAN MO BARNEHAGE

Litt om Mo barnehage
Mo er en 3 avdelings barnehage; Tassen, Kaninstua og Revehiet er 
navet på avdelingene. Alderssammensetningen varierer ut ifra de 
barna som har fått plass.
Fra 1.august er det 53 barn i Mo. 11 barn starter for første gang i 
Mo barnehage. 
Håper alle foreldre opplever en inkluderende barnehage for deres 
barn,  at dere møter en barnehage hvor barna trives, lærer og har 
utvikling.
Ta gjerne kontakt med styrer eller personalet hvis det er noe dere 
lurer på

Levering og henting
• Barna leveres på sin avdeling, om morgenen før 8:00 kan det 

hende at barna er samlet på fellesrommet.
• Barnehagens åpningstid er kl. 6:45 –17:00,dvs barna skal være 

ute av barnehagen kl. 17:00.
• Gi beskjed hvis andre enn foreldre henter.
• De som levere og henter bør være over 18 år, er de under må 

det avtales.
• Vi vil gjerne at dere legger inn i Visma Flyt appen hvis barnet har 

fri, eller er syke.
• Send gjerne en melding hvis barnet kommer etter 9:00.
• Det er dere foreldre som har ansvaret for barnet fram til en 

ansatt har overtatt barnet.
• Det samme gjelder i hentesituasjon, når dere har hentet barnet 

er det dere som har overtatt ansvaret.
• Ingen barn får forlate barnehagens uteområde før foreldre 

følger barnet ut porten. Dere foreldre må formidle dette til 
andre som henter.

• INGEN MÅ SLIPPE UT ANDRES BARN PÅ PARKERINGSPLASSEN.
• SETT ALLTID KROKEN PÅ PORTEN NÅR DERE GÅR UT OG INN.
• Foran porten skal det være fri ferdsel for utrykningskjøretøyer
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2022 SEPTEMBER

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

Foreldremøte 
kl. 19:00-21:00

26 27 28 29 30 1 2

Måltider
• Vi ser helst av maten er ferdig påsmurt og ferdig oppdelt slik barnet spiser det hjemme. Med mange barn gjør det enklere for barnet å 

spise selv, og måltidene blir roligere for alle de andre barna.
• Barnehagen utgjør en betydelig del av barnets totale kosthold. Vi ønsker å skape gode matvaner og være bidragsytere til god helse for 

barna i Mo  barnehage. Send gjerne med grønnsaker, bær og frukt.
• Midtmåltidet består av brødmat eller varmmat når dette inngår i det pedagogiske opplegget. Det serveres grønnsaker eller frukt hver dag.
• Melk eller vann får barna til alle måltider. Dersom det er behov for spesialmat eller drikke , ta kontakt med barnehagen.

«Måltidene i barnehagen 
bør ha som mål å fremme 
gode kostvaner og helse. 
Mat og drikke med mye 
sukker bør unngås.»
(Helsedirektoratet, retningslinjer for mat og 
måltider i barnehagen.)
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Barnehagens verdisyn
Barna skal bli sett og møtt som 

individer med respekt 
i et større mangfold. 

Barna skal få være delaktige og 
utforskende i lek og aktiviteter.

ÅRSPLAN MO BARNEHAGE

Barnehagen legger til rette for læringsfelleskap gjennom:

 At barna får medvirke i planlegging, aktiviteter og vurdering av aktivitetene.

 At barna deles i små grupper i faste aktiviteter og i små og store prosjekter.

 At leken er den viktigste arenaen for læring.

 At barna opplever glede, spenning og interesse for innholdet i barnehagen.

 At alle handlinger personalet gjør bunner i en pedagogisk refleksjon og 
begrunnelse av de valgene vi foretar oss i barnehagen.

 At personalet har en felles forståelse av hva som gir god læring.

 At personalet fremmer trivsel og støtter barna i å ta andres perspektiv og 
reflektere over egne og andres følelser. 

Hverdagssituasjoner

✓ Velkomst og avskjed

 Hvert barn og foreldre skal være en del av felleskapet

 Hvert barn skal føle seg godt ivaretatt, inkludert og velkommen fra de 
kommer til de blir hentet

✓ Påkleding- avkledning, stell og bleieskift

✓ Overgangssituasjoner dvs. 

✓ Måltider

Barnehagens læringssyn 

Et sosiokulturelt læringssyn bygger på en 
antakelse om at læring skjer gjennom bruk av 

språk og deltakelse i sosial praksis. Dette 
perspektivet på læring vektlegger betydningen 

av  gode sosiale rammer rundt barnets 
handlinger. 

Læring i barnehagen foregår i et læringsfelleskap 
mellom barn- barn, og barn - ansatte hvor barnet 
skal få medvirke og bidra til egen og andres 
læring. 



Gjennomgående tema 2022/ 2023 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø IBSM
Nord-Odal kommune sitt mål:
Utvikle og opprettholde gode og trygge barnehage-/skolemiljø, 
hvor alle barn og unge trives og opplever tilhørighet.
Nasjonale mål for prosjektet:
Barnehagen skal ha høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og 
læring.

For at barn skal bli inkludert må personale ha en praksis hvor:
• Barnet er en aktiv deltaker i felleskapet
• Barnet utvikler seg og lærer
• Barnet opplever seg som en del av felleskapet
• Alle ansatte skal delta i arbeidet med Pedagogisk Analyse 

PEDAGOGISK ANALYSE, KulturForLæring

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10
Skolens 
høstferie

11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

Oktober 2022



Pedagogiske verktøy:
Systematisk planlegging, dokumentasjon, progresjon og vurdering

Planlegging

 Rammeplan bestemmer barnehagens innhold og oppgaver. 
Vår planlegging styres av rammeplanens krav om at 
barnehagen er en pedagogisk virksomhet og en lærende 
organisasjon. Alt vi gjør skal være til barnets beste. 

 Avdelingene lager didaktiske planer hvor det settes mål, 
begrunner valg, beskriver hvordan vi skal jobbe og bevisstgjør 
vår praksis.

Praksisfortelling, refleksjon, veiledning 

 På planleggingsmøter bruker vi praksisfortellinger fra 
hverdagen hvor praksis blir vurdert og justert. Det gis 
veiledning både i grupper og med enkeltpersoner for å heve 
personalets bevissthetsnivå, mestringsfølelse og kompetanse.

 Vurdering og pedagogisk analyse er basert på innsamlet data 
og observasjoner.

 Gjennom Kultur for læring arbeider vi systematisk med å 
drøfte egen praksis ut fra forskningsbasert kunnskap og 
utgangspunkt i data.

 Vår metode i vurderingsarbeidet er å være spørrende og 
bruke setninger som: «Hva kan det henge sammen med…?» 
eller «Hvorfor er ikke alle med på …?»  

Lek, aktivitet og samtaler i små grupper

 Inndeling av barna i små grupper hvor en voksen er aktivt til 
stede er en arbeidsform som barnehagen ofte gjennomfører.

 Vi samtaler og lytter til barn slik at de kan utrykke følelser, 
tanker og meninger.

 Små grupper fører til bedre lek over tid, bygging av gode 
relasjoner, gode samtaler, flere og gode observasjoner. 
Voksne har lettere mulighet til å gi omsorg, nærhet og støtte i 
lek og kommunikasjon. Det gir færre avbrytelser og 
forstyrrelser og mindre konflikter.

 De voksne skal være ved, i og/ eller med i leken.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer som forskning viser har 
effekt på at barnehagen skal være en trygg plass for 
barna:

 God relasjonskvalitet barn/voksne og barn/barn

 Tydelig og varm ledelse på alle nivåer

 Forutsigbare planer, aktiviteter, dager og voksne

 God personalstabilitet

ÅRSPLAN MO BARNEHAGE 7



2022 NOVEMBER

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

Fredsfest
Kl. 17:30- 19:00

Planleggingsdag
Barnehagen stengt

28 28 30 1 2 3 4
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«Grønne tanker - glade barn»
Psykologisk førstehjelp av Solfrid Raknes
Når vi opplever noe som er vanskelig, er det viktig å snakke til oss selv 
på en måte som hjelper. Barnehagen har erfaring med at opplegget 
«Grønne tanker – glade barn», kan hjelpe barna til begripe og 
håndtere vanskelige ting. Gjennom dette opplegget øver de på gode 
begreper som gjør at de 
forstår mer av egne og andres følelser. 
Dette er et metodisk opplegg
som Odal pedagogisk- psykologisk tjeneste 
anbefaler barnehagene å bruke.

«Det er mitt valg»
Er et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell 
kompetanse som barnehagen vil bruke.
Gjennom opplegget ønsker vi:
• å hjelpe barnet til å utvikle god selvfølelse
• trene barnet i å ta ansvar for seg selv
• lære barnet å ta gode beslutninger for seg selv og for de andre 

barna gjennom kommunikasjon og empati
Opplegget og metoden bygger på glede, refleksjon og mestring.

«Mitt valg» er først og fremst ment for de eldste barna i barnehagen, 
men alle aldersgrupper vil ha temaer som støtter og oppmuntrer 
barna til å vise omsorg for andre og selv å kunne ta i mot omsorg.er

Fredsopplegg 
I oktober og november  har vi fokus på at hvert barn skal ha en trygg plass i Mo 
barnehage. Når barnet er trygt og får medvirke, trives det og kan barnet kan bidra til et 
godt miljø i gruppa.
Vi løfter blikket ut fra vår hverdag til to fadderbarn som vi har gjennom SOS barnebyer 
som vi gir penger til hvert år. 
Barna heter Christopher, 3år fra Malawi og Ropafadzo, 2år fra Zimbabwe.

Omsorg/ tilknytning
God omsorg  gir personalet i barnehagen gjennom å se, forstå, 
respektere og hjelpe og støtte barna når de har behov for det.

Barnehagen legger til rette for omsorg  og trygg  tilvenning gjennom:
• Gode relasjoner med personalet som er skapt gjennom handlinger rettet mot 

barnet som støtter  barnet og det barnet har behov for.
• Å etablere et samvær som er tosidig mellom barn og voksne.
• Å tilpasse barnehagens rutiner til barnet.
• Å raskt bli kjent med barnet, lære oss å forstå barnets signaler og være i stand 

til å imøtekomme barnets behov for hjelp, nærhet og trygghet. 
• Å invitere foreldre til oppstarts samtale hvor dere forteller oss om deres barn.
• Å bestrebe oss i å ha en tett og god dialog med foreldre.
• Å gi barnet positive samspillserfaringer med andre barn, slik at barnet blir trygg 

på seg selv og lærer å forstå de andre barna og voksne.
• At alle ansatte er veiledet i COS, (Circle Of Securiity)

• Personalet skal som viktig voksen person i barnets liv 
• VÆRE: større, sterkere, klok og god
• NÅR DET ER MULIG: følge barnets behov
• NÅR DET ER NØDVENDIG: ta ledelsen

.



2022 DESEMBER

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

Lucia feiring Juleverksted med 
foreldre

19 20 21 22 23 24 25

Nissefest Lille julaften Juleaften 1.juledag

26 27 28 29 30 31 1

2.juledag Nyttårsaften
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Høytider i barnehagen
«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 om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn 
og som er forankret i menneskerettighetene.» Barnehageloven;
ETIKK, RELGION OG FILOSOFI
Barnehagen skal legge til rette for samtale og  undring  over 
eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål. Dette er med på å forme 
barna, og  barnehagen skal bidra til å legge grunnlaget for kritisk 
tenkning og dømmekraft. 

HØYTIDSMARKERINGER
Skal ikke blandes med forkynnelse. Det skal være et skille mellom 
markering og feiring. Feiring høre til i hjemmet.
Barna skal få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og 
høytider j.fr Rammeplan 2017.

LUCIAFEIRING
Mo barnehage har som tradisjon  å gå i tog og 
synge julesanger for de som bor i eldreboligene 
og på Mosebo eldresenter. Godt naboskap må 
man ta vare på og pleie.
Barnehagen går også i «øvetog» til Mosebo før 
17. mai hvert år.

JULA
EN DEL AV KULTURARVEN VÅR
Førjulstiden skal være en god tid i barnehagen med 
tradisjonelle førjulaktiviteter som baking, 

historiefortelling, gavelaging, sanger, rim og regler.
Barnehagen legger til rette for en fin førjulstid 
gjennom:
At barna blir delt i små grupper og får være med å bake 
ulike kaker på fellesrommet i uke 48
At barna blir delt i små grupper og får tilgang på ulikt 
formingsmateriell og får lage pynt og figurer på 
formingsverksted i uke 49
At barna får være aktive og skape egne kunstverk, får 
brukt sin skaperglede og opplever gode samtaler i 
planleggingen og gjennomføringen av aktiviteten
At barna får høre julefortellinger og synge sanger som er 
en del av kulturarven vår
At vi inviterer foreldre på juleverksted og koser oss 
sammen.



2023 JANUAR

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 31 31 1
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Fagteam barnehage og skole er en arena for å 

drøfte bekymringer knyttet til barnehagebarn og 

skolebarn i Nord-Odal. Fagteam er et tverrfaglig team 

som gir råd og veiledning til ansatte og foreldre som 

har barn i barnehage og skole. Hensikten er at barn og 

unge som trenger hjelp, blir oppdaget tidlig og får 

hjelp uavhengig av om utfordringene 

gjelder lærevansker, psykisk eller fysisk helse, 

familiesituasjon eller annet.

Ressursteam barnehage er et team på hver 

barnehage og er en arena for å drøfte tidlig innsats 

for barnehagebarn. Ressursteamet består av; 

pedagogisk leder, representant fra helsestasjonen, 

representant fra Odal pedagogisk psykologisk 

tjeneste. Styrer deltar ved behov.

Hensikten er at barn som kan trenge ekstra 

oppfølging blir oppdaget tidlig og at barnehagen kan 

få drøftet hva som vil være mest hensiktsmessige 

hjelp for barnet. Ressursteamet vil blant annet 

kunne være med å vurdere om det vil være aktuelt å 

drøfte saken i fagteam. 

Tverrfaglige team – tidlig innsats



Fysisk aktivitet og bevegelsesglede

 Barnehagen er det første leddet i et livslangt læringsløp og er en av 
samfunnets viktigste fellesarenaer for barn. 

 I følge barnehageloven skal barnehagen ha en helsefremmende og en 
forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

ÅRSPLAN MO BARNEHAGE

1
3



Samefolkets dag 6.februar. 
Vi har satt av en uke til å synliggjøre samisk kultur. Gjennom å lese bøker, fortelle historier, lytte til musikk og 
spise Bidos og annen samisk mat vil vi bidra til at barna utvikler respekt og fellesskapsfølelse for det samiske 
mangfold. 

I Mo barnehage er det mange barn som har tilknytning til ulike nasjonaliteter gjennom foreldrene. 
Barnehagen skal fremme gjensidig respekt for mangfold og ulike kulturer. Dette skal synliggjøres i det daglige 
gjennom det pedagogiske arbeidet. 
Markering av Samisk uke er et bidrag til et kulturmøte.

2023 FEBRUAR

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 1 2 3 4 5

Skolens vinterferie
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Barna er prisgitt det språkmiljøet de 
oppholder seg i fra fødselen av, foreldre 
og hjemmemiljø har størst betydning. 
Parallelt er kvaliteten på barnehagens 
språkmiljø med på å forme 
utviklingsprosessen.

Språkutviklingen bygger på to ferdigheter:

1. Forståelse av lydene i språket

2. Forståelse av språkets innhold, 
betydning av ord og oppbygningen av 
språket

(Lervåg & Lervåg 2014)

For å øke kvaliteten på språkarbeidet i 
barnehagen skal vi:

 Utvikle barnas språkforståelse og
innholdsforståelse av ord og utrykk.

 Bevisstgjøre barnet på ordene og 
begrepene som er vår kulturs 
symbolsystem.

 Følge barna over tid, og observere 
hvordan barnet utvikler seg, og hva som 
påvirker denne utviklingen, hjelpe og 
støtte de som trenger det.

ÅRSPLAN MO BARNEHAGE 15

Språkmiljø i barnehagen – forventninger etter alder

Lytte og forstå Barnets egen produksjon av språk

1-2 år Kan peke på noen kroppsdeler når det blir spurt. 
Kan følge enkle instruksjoner. Kan lytte til enkle 
historier. Kan peke på bilder i en bok når du sier 
navnet på bildene

Sier flere ord hver mnd. Bruker ett- eller to stavelsesspørsmål. Setter to 
ord sammen. Bruker ulike konsonanter i begynnelsen av ord

2-3år Forstår forskjellen på betydningen av ulik ting
(gå/stopp stor/liten osv) Han følge enkle 
instruksjoner (Hent boka )

Ord på de fleste vanlige ting. Bruker to- eller treordssetninger til å 
spørre. Bruker k-g-f-t-d og n-lyden. Barnet blir forstått av de nærmeste

3-4år Svarer på  enkelte spørsmål med hvem? hva? hvor? 
hvorfor?

Snakker om aktiviteter i barnehagen. Personer som ikke kjenner barnet 
forstår det. Bruker fire eller flere ord i setn. Snakker uanstrengt uten å 
repetere ord/lyder

4-5 år Følger oppmerksomt med på korte historier og 
stiller spørsmål til dem. Hører og forstår det meste 
av hva som blir sagt hjemme og i barnehagen

Bruker setn. som inneholder mange detaljer. Kan holde seg til tema når 
det forteller en historie. Kan rime, bruker samme grammatikk som 
andre. Sier de fleste ord riktig.



2023 MARS

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

27 28 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 16 17 18

19 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

Skolens vinterferie
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SOVING 
Barna sover ute i barnehagen. Vi har en del vogner som barna kan låne, 
når det er flere barn enn vi har vogner må dere ha med selv.
Ullpose/ Voksipose til bruk om vinteren må dere ha med selv.

KLÆR
Barna trenger ekstra 
skift som de skal ha 
på hylla si. Det er 
foreldrenes ansvar å 
følge med på det 
som mangler av rent 
og tørt tøy.



Skolestartere – grønn gruppe
ANTALL, FORM OG ROM

Barn er opptatt av tall, telling, mengder, plassering og 
størrelser. De utforsker mønster og form, de argumenterer og 
de jakter etter sammenhenger. 

 Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal 
barnet utvikle sin matematiske kompetanse. 

Skolestarterne skal få erfaring med:

 Et rikt språkmiljø med komplekse språklige matematiske 
begreper

 Ukedager, måneder og enkle klokkeslett

 Matematiske begreper

 Former og mønstre

 Tall og mengder

 Sortering 

 Måleenheter, avstander, vekt og tid

 Matteleker

SOSIALE FERDIGHETER
Barnet på grønn gruppe utvikler sosial ferdigheter i 
hverdagssituasjoner, turer, opplevelser, lek og 
organiserte aktiviteter.

De skal øve på:
• å utvikle toleranse, respekt og interesse for hverandres 

bakgrunn

• selvregulering og utvikling av empati

• å samarbeide i små og store grupper 

• å tolerere ulike meninger og erfaringer  og at det er en 
berikelse for gruppa

• at alle har ansvar for at det skal bli en positiv atmosfære i 
gruppen

• konfliktløsning, erfare at egne valg og handlinger får 
konsekvenser for dem selv og andre.

• å være gode hjelpere og modeller for de yngre barna, 
samt få ulike ansvarsoppgaver

Utvikling av språkforståelse på grønn gruppe

Skolestarterne skal kunne: 

• fortelle, sette ord på følelser, meninger og 
opplevelser

• tørre å framføre noe foran andre

• skal gjenkjenne bokstaver og skrive navnet sitt 

• uttrykke egne opplevelser gjennom tegning

• få innblikk i at tale blir tekst som vi kan lese, 
tekstskaping 

• øve på blyantgrep og å klippe etter gitte streker.
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2023 APRIL

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften 1. Påskedag

2.Påskedag 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Påske - sammenslåing
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Barns medvirkning
skjer i barnehagen gjennom:
At personalet ser  barnet som  meningsskapende
At barnet er bidragsyter 
Aktiv deltakelse i planlegging 
Aktiv deltakelse gjennom vurdering av aktivitetene
At barnets trivsel og utvikling følges opp hver dag



Naturfag i barnehagen

Kortreist naturfag som 
finnes i barnehagen og 

eller i turområdet 
vårt. I skogen, ved 
pytt, bekk, elv eller 

Storsjøen

Planteriket

Naturfenomen
Dyreriket

Barnehagen skal legge til rette for at 
barna opplever naturen gjennom:

• Hverdagsopplevelser med mulighet for 
samtaler, medvirkning og refleksjon hos 
barnet.

• Godt tilrettelagt fysisk miljø og digitale 
hjelpemidler som stimulerer til  lek og 
læring.

• Ansatte som har glede, kunnskap og 
undrer seg i naturen og som evner å 
improvisere med fokus på barnas 
undring og nysgjerrighet.

ÅRSPLAN MO BARNEHAGE 19

Biologi, fysikk, kjemi, geologi og astronomi 
er blant vitenskapene som regnes til 
naturvitenskap.
For at barna skal oppleve og erfare 
naturfag skal de:
• Utvikle sin naturfaglige forståelse av 

omgivelsene gjennom opplevelser, 
sansing og utforskning.

• Være aktive og undersøkende.
• Være ute i naturen, lære om noe fra 

planteriket, dyreriket og et 
naturfenomen i barnehagen eller i dens 

umiddelbare nærhet.

Blomst, tre, stubbe,  
blad, strå, lyng, mose, 
kongle eller noe annet 

som skaffer seg 
energirike forbindelser 
ved å utnytte sollyset. I 

motsetningen til dyr 
har plantene en 

cellevegg av cellulose.

Fugler, innsekter, leddyr, bløtdyr (snegler), 
gnagere, hjortedyr, husdyr og andre 

pattedyr. En organisme som spiser andre 
organismer og som har indre fordøyelse. 

Cellestruktur av proteiner.

Årstider, sol, skygge, luft, varme, strøm, 
vær, himmel, verdensrommet, vann, flom, 
tørke, kulde, snø, is, luft, ild, jordkloden.



2023 MAI

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15
16

Øvetog til 17.mai For de 
som har dag.

17 Kristi Himmelfart 
18

Planleggingsdag
Barnehagen stengt

19

20 21

22 23 24 25 26 27 28

Hurra!
17.mai

29 30 31 1 2 3 4
Andre Pinsedag

30
31
01
02
03
04
05
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Danning

• Barna skal utvikle personlige og sosiale egenskaper
som gjør barnet til et unikt individ, men samtidig får en
forståelse for felleskapets verdier og normer.
Danning er summen av læring, oppdragelse, omsorg, 
utvikling og sosialisering - og litt til☺

• Barnehagen legger til rette for danning gjennom:
• At barnet får være medskaper i beslutningsprosesser i

lek, hverdagssituasjoner og aktiviteter.
• At barnet utvikler evnen til å forholde seg prøvende

og nysgjerrig til omverden.
• At barnet opplever seg som viktig i barnegruppa og at 

andre tar det på alvor.
• At leken få ha en stor plass, er gjennomtenkt og at de 

voksne bidrar til at leken har stor verdi for alle barn
• At barnet utvikler språk slik at det utvikler kritisk

tenkning og blir i stand til å håndtere utfordringer, 
gleder og sorger.

• At personalet legger til rette for meningsfulle og
utviklende aktiviteter som fremmer dialog, lek og
læring.

• At personalet er sensitive og til stede, er gode
samtalepartnere og rollemodeller.

• At alle aktiviteter har et mål, men at ikke alle mål
oppnås etter hensikten.
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2023 JUNI

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

Sommerfest for 
foreldre og 
søsken

12 13 14 15 16 17 18

Skolens siste dag 
før ferie

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2



Mo barnehage digitale praksis
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• Bruk av læringsbrett og andre digitale
redskap skal skje gjennom deltakelse i et 

fellesskap.

• Bruk av digitale værktøy skal bidra til
barnas lek, kreativitet og læring.

• Personalet skal:

• Være aktivt lyttende for barnas interesser
og ønsker i planleggingsprosessen, 
gjennomføringen og evalueringen.

• Være rollemodeller i innstillingen og til
bruk av læringsbrett.

23

• Kultur for læring (KFL)

Nord-Odal kommune og Mo barnehage har sammen med ca. 
170 barnehager fra tidligere Hedmark fylke gjennomført tre
kartleggingsundersøkelser i 2017, 2019 og 2021. 

Målet er:

Barns språklige og sosiale kompetanse skal heves og at de 
skal forberedes til framtidens utdannings- og samfunnsliv.

Gjennom Kultur For læring kartleggingen og andre
observasjoner, har vi verdifull dokumentasjon på hvordan
barna i barnehagen trives og hva de lærer. 

Innsamlede data har vi systematisk brukt for å forbedre den 
pedagogiske innsatsen og dermed realisert potensialet for 
læring, utvikling og trivsel for det enkelte barn og for hele 
grupper. Dataene i seg selv er ikke noe verdt hvis vi ikke
bruker de. Vi har sett at gjennom å korrigere og legge om vår
praksis har vi økt barnas trivsel og læring. Vi vet også et det 
alltid er rom for forbedring, og det dukker opp nye oppgaver
som personalet bruker arbeidsformer og verktøy som
personalet har tilegnet seg gjennom arbeidet med Kultur For 
læring. 



2023 JULI
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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10
Uke 28 
Barnehagen stengt

11 12 13 14 15 16

17
Uke 29
Barnehagen stengt

18 19 20 21 22 23

24
Uke 30
Barnehagen stengt

25 26 27 28 29 30

31 1
Velkommen til 
nytt 
barnehageår

2 3 4 5 6



Hva skal barnehagen gjøre 
for at barna kan utvikle gode 
leke ferdigheter?
 Leken utvikler seg fra alenelek, observasjon og parallell lek til samarbeidslek og 

sosial rollelek

• Lære barnet å gradvis fortolke hva som skjer i samspill med andre mennesker 
og andres sosiale signaler.

• Hjelpe barnet å beherske å ta initiativ, forhandle, videreutvikle temaer.

• Stimulere barnet slik at barnet gir seg hen i fantasien.

• Hjelpe barnet til å bli kjent med hverandre og bli vant til å leke sammen og 
etablere vennskap.

• Gi rom for at leken kan vedvare, gjennom kritisk refleksjon av planer, 
innredning og valg av leker og aktiviteter.

• Personalet må være tilstede, sensitiv og følge barnas lek, slik at personalet 
kan hjelpe barnet å samarbeide, komme med løsninger og bryne seg på 
hverandre.

• Gjøre barnehagens fagområder så spennende og innholdsrike at de bidrar til 
å fylle leken med ideer, fantasi og motivasjon.

• Personalet må smile, vise glede og humor, slik at barna opplever god respons 
på leken og alle kan fryde seg sammen.
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2023   August 2022
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn

1
Velkommen 
til nytt 
barnehageår 

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17
Planleggings-
dag
Bhg. stengt

18
Planleggings-
dag
Bhg stengt

19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

Lykke til på skolen til grønn gruppe!



Info om Mo 
barnehagen

• Åkervegen 2

• 2130 Gardvik

• Telefon: 62 97 83 90

• Tassen: 960 93 110

• Kaninstua: 960 93 108

• Revehiet: 960 93 106

• Lise.Berg@edu.nord-odal.kommune.no
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