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Velkommen til 
Møllerbakken
Møllerbakken barnehage ligger i et boligområde sentralt på Sand. 
Det er gangavstand til Sand Sentralskole og Sand sentrum. 
Barnehagen ble bygget i 1985, pusset opp og påbygd i 2008. Den har 
et flott uteareal, med kupert terreng, som gir barna mange varierte 
utfordringer. Vi har barn i aldersgruppen 1-6 år, fordelt på 2 
avdelinger. Det er nært samarbeid mellom avdelingene.

Velkommen til oss, vi håper at du vil trives. 



Årsplanen skal vise hvordan barnehagen  omsetter 
rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale 
tilpasninger til pedagogisk praksis

Samtidig skal årsplanen gi informasjon til foreldre og foresatte, 
politikere og tilsynsmyndigheter om barnehagens pedagogiske 
arbeid. 

Årsplanen skal sammen med øvrige planer gjøre det lettere for 
personalet og foreldre å følge opp barnehagens pedagogiske 
arbeid.

Den er utarbeidet som en kalender slik at den kan brukes aktivt i  
hverdagen.
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• Personalet styrker barnets positive plass i gruppa

• Barn og foreldre blir møtt med åpenhet og respekt
Barnehagen har et troverdig
forhold til barn og foreldre

• Personalet gir ros og bekreftelse til barna

• Barna blir møtt av et personale som viser stort 
engasjement i jobben sin og som gjør sitt ytterste for å 
etablere nære relasjoner

Barnehagen viser engasjement
overfor barn og foreldre

• Personalet tar ansvar for at alle barn blir sett

• Personalet følger opp pedagogisk opplegg og avtaler 
som er inngått mellom foreldre og barnehagen

Barnehagen tar ansvar for å skape 
et godt pedagogisk tilbud til barna 

• Barna får mulighet til å medvirke i sin egen hverdag

• Alle barn gis muligheter til å mestre ut i fra sitt eget 
ståsted

Barnehagen ser muligheter og 
finner løsninger som er til det 

beste for det enkelte barn
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Progresjon
• Progresjon betyr framskritt. Det betyr at det du ikke får 

til i dag, får du til i morgen, om en uke eller for eksempel 
om et år. 

• I barnehagen menes det at man skal legge til rette for at  
hvert enkelt barn opplever framgang gjennom utvikling 
og læring. 

• Det er barnehagens ansvar å tilby variasjon, og ut i fra 
sine egne forutsetninger og erfaringer skal barna få 
utfordringer om er tilpasset sine interesser, ferdigheter 
og kunnskap. 

• Det er barnehagens oppgave å bidra til at barna har noe 
å strekke seg etter, samtidig som de opplever mestring 
på allerede tilegnet kunnskap.  

• Man må være bevisst på at læring skjer i all aktivitet, 
spesielt gjennom lek. Derfor er leken så viktig, og skal ha 
stor plass i barnehagen. 

• Vygotski var opptatt av at venner og voksne skal være 
støttende stillaser. Det man kan gjøre sammen eller ved 
hjelp av andre i dag kan man gjøre alene i morgen. Her 
er det viktig med tilstedeværende og sensitive voksne 
som kan tre støttende til når det er behov for det. 
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Barnehagen bruker observasjonsskjemaet «Alle 
med» som et hjelpemiddel for å systematisere 

det enkelte barns aldersmessige utvikling og 
progresjon. Punktene i skjemaet er å finne som 

vedlegg bakerst i årsplanen. 



Fagområder

• Vi jobber med barnehagens 7 fagområder 
hovedsakelig tverrfaglig, det vil si at i gjennom 
dagen, uka og året vil de ulike områdene 
komme fram i både tilrettelagte og frie 
aktiviteter, samt vårt arbeid med 
fokusområdene (se s.16)

• Barnehagen tar utgangspunkt  i barnas 
engasjement og bidrag slik at arbeidet med 
fagområdene oppleves som en meningsfull og 
morsom del av barnas hverdag
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Fagområder i barnehagen

Kommunikasjon, språk, tekst

Kropp, bevegelse og helse

Kunst, kultur og kreativitet

Natur, miljø og teknikk

Antall, rom og form

Etikk, religion og filosofi

Nærmiljø og samfunn



Samarbeid med 
barnas hjem

• Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal alltid ha barnet beste som mål

• Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling

• Foreldresamarbeidet skal foregå både på gruppenivå og individnivå;

• Gruppenivå: 

• Foreldremøter og samarbeidsutvalg / foreldrenes arbeidsutvalg

• Individnivå: 

• Daglig dialog ved levering og henting, foreldresamtaler, e-post, appen «min 
barnehage» og  telefonsamtaler. 

• Alle får tilbud om 2 foreldresamtaler i året, flere ved behov. 

• Samtalene gjennomføres nærmest mulig barnets fødselsdato og ca. et halvt år før eller etter 
barnets bursdag. 

Aug

•

• Oppstart – tilvenning for både nye og gamle barn

• Møte i samarbeidsutvalget 

Sept
• Foreldremøte – valg av representanter til SU og FAU

Okt
• Foreldrekafè

nov
• Møte i SU

Des
• Juleverksted og foredrekafè

Jan
• Møte i SU

Feb
•Foreldrekafè)

Mars
• Foreldremøter delt opp etter alder

Mai
• Møte i SU

juni
• sommerfest
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ÅRSHJUL FOR FORELDRESAMARBEID

Bursdagsfeiring i barnehagen:
- Barnet er dagens midtpunkt
- Vi henger opp flagget
- Barnet får bursdagskrone

Bursdagsfeiring hjemme:
- Det er hyggelig at barna kan møtes i bursdager hos hverandre privat. Husk 

på disse kjørereglene når du skal ha selskap:
- Barnehagen ønsker ikke at invitasjoner deles ut i barnehagen, de 

kan rotes bort og det blir mye fokus på hvem som er invitert og ikke
- Be på en slik måte at ingen føler seg ekskludert; f.eks:

- Hele avdelingen
- Alle på samme gruppe
- Alle jenter / gutter på avdelingen eller på samme gruppe

- Foreldre har ansvar for å skape et inkluderende miljø barna imellom 
– voksne skaper vennskap!



• Målet med forbedringsarbeid i barnehagen er å 
videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis slik at 
barna får realisert sitt potensial for trivsel, utvikling og 
læring.

• Kultur for læring som prosjekt avsluttes våren 2022, men 
arbeidsmetodene videreføres og anses nå å være 
implementert i personalgruppa. Det betyr blant annet at 
verktøyet pedagogisk analyse fortsatt jobbes med. 

• Pedagogisk analyse er et verktøy for å videreutvikle 
barnehagens pedagogiske praksis, både for enkeltbarn og 
for barnegrupper. Verktøyet bidrar til at personalet 
sammen leter etter  opprettholdende faktorer på 
utfordringer som vi avdekker gjennom observasjoner 
og/eller kartleggingsresultater og det settes inn 
virkningsfulle tiltak, som jevnlig  evalueres og justeres 
underveis. 

o Nord-Odal kommune deltar i kompetanseløft om 
spesialundervisning og inkluderende praksis og i pulje 5 
inkluderende barnehage og skolemiljø. Dette arbeidet gir 
oss nye impulser til hvordan vi kan jobbe videre med 
inkludering. 
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Psykososialt 
barnehagemiljø
o 01.01.2021 kom det en lovendring i barnehageloven som innebærer at 

barnehagen ikke skal godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, 
vold, diskriminering og trakassering. 

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

o Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med og melde fra til barnehagens 
styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt 
og godt barnehagemiljø

o Forebygging er viktig, og barnehagens satsningsområde vennskap og fellesskap 
er ett av flere tiltak barnehagen bruker for at barn skal oppleve å være 
inkludert i fellesskapet. 

o For å sikre et inkluderende barnehagemiljø må voksne være gode forbilder og 
etablere nære relasjoner til barna.

Slik jobber personalet for å etablere nære relasjoner til barna: 

• Positiv i forhold til barnas signaler og fanger opp disse

• Gir barnet en rask tilpasset respons

• Viser barnet omsorg, varme og kjærlighet

• Strukturerer barnas oppmerksomhet gjennom benevning

• Utvider og beriker barnas opplevelser

• Regulerer atferd og utøver positiv ledelse
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Tidlig innsats
I Stortingsmelding 6 «Tett på» fremhever regjeringen følgende:

• 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.

Nord-Odal Barnehager har utviklet følgende samarbeidsinstanser som bidrar til 
at man tidlig kan få hjelp til utfordringer:

Ressursteam

• Et lavterskeltilbud på hver barnehage, der en kan drøfte ulike saker for tidligst 
mulig å kunne sette inn målrettede tiltak:

• For å hjelpe barnet på best mulig måte i barnehagen

• Bistå barnehagen med å vurdere om de tiltak som er satt inn er 
hensiktsmessige og drøfte om andre tiltak er aktuelt

• Koordineres av støttepedagog i barnehage, sammen med representant 
fra Odal PPT og helsestasjonen

Fagteam

• Et tverrfaglig team som gir råd og veiledning til ansatte og foreldre som har 
barn i barnehage og skole. 

• Består av representanter fra PPT, helsestasjon, barnevern, psykisk helse, skole 
og barnehage

• Både ressursteam og fagteam har jevnlige møter, ta kontakt med pedagogisk 
leder i barnehagen eller styrer dersom du ønsker å vite mer om disse 
samarbeidsteamene eller ønsker å bruke teamene til å snakke om en 
utfordring. 
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Foregår på planleggingsdager, 
ped.ledermøter og avdelingsmøter og i 
pedagogenes plantid

Årsplanen danner grunnlaget for vårt 
pedagogiske arbeid

Langsiktig tenkning og systematisk 
planlegging

Vi er en lærende organisasjon som stadig 
tilegner oss ny kunnskap som danner 
grunnlag for våre pedagogiske planer

Daglig informasjon til foreldre

Jevnlig utstillinger og framvisninger som 
synliggjør det pedagogiske opplegget i 
barnehagen

Foreldre får jevnlig se bilder og 
filmsnutter fra barnehagens hverdag

Bruker læringsbrett og pc som verktøy for 
dokumentasjon, og barna er delaktige i 
prosessen

Foreldresamtaler med skriftlig referat

Våre planer vurderes jevnlig i løpet av 
året, gjennom praksisfortellinger og 
kritisk refleksjon

Observasjonsskjema» Alle Med» brukes 
på alle barn, for å vurdere barnas 
individuelle utvikling. Oppsummeres 2 
ganger i året på gruppenivå for å se 
hvordan vi kan videreutvikle den 
pedagogiske praksisen på gruppenivå

TRAS brukes ved behov for å kartlegge 
språklige ferdigheter
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DokumentasjonPlanlegging Vurdering



Barnehagen følger kommunens plan «på veg fra barnehagen til skolen» 
– den finner du på www.nord-odal.kommune.no

Vi samarbeider med grønn gruppe i Sand barnehage. Har laget felles 
pedagogiske planer og skal møtes fast 1 gang i måneden. (med forbehold 
om smittevernets retningslinjer)

Hver uke tilrettelegger vi for samlinger med vekt på språk og matematikk. 
Aktiviteter knyttet til vennskap og fellesskap er høyt prioritert i de 
skoleforberedende aktivitetene. 

Læringsbrett brukes i opplegget for grønn gruppe. 

Alle barn som slutter i barnehagen skal kunne håndtere et læringsbrett 
og være klar for å ta i bruk det som læringsverktøy på skolen. 
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Tips til foreldre – lurt å øve på før skolestart 
Sosiale ferdigheter 
• Være høflig, ta hensyn, vente på tur og dele med andre
• Være stille og lytte mens andre snakker
• Leke med andre og følge regler i spill / lek 
• Godta andres ønsker, valg, meninger og bestemmelser
• Ha omsorg for og inkludere andre 

Praktiske ferdigheter 
• Kle av og på seg selv 
• Være selvstendig i forhold til toalettbesøk
• Holde orden på og ta vare på egne og andres saker
• Gjøre ferdig oppgaver og aktiviteter
• Tegne, male, klippe, bruke lim og limstift
• Smøre sin egen mat 

Kommunikasjon, språk og tekst 
• Ta imot og utføre beskjeder 
• Svare på konkrete spørsmål og fortelle om egne opplevelser 
• Gjenkjenne eget navn i skrift 
• Bli lest for 
• Delta i samtaler, snakke selv og lytte til andre 
• Synge og høre på musikk 

Antall, rom og form 
• Telle, f.eks. til 10 
• Former som trekant, firkant, sirkel osv.
• Begreper som før / etter, over / under, myk / hard, lang / kort, stor / liten osv. 

Kropp, bevegelse, mat og helse 
• Finmotorikk, som f.eks. blyantgrep, male, pusle, perle osv.
• Allsidige bevegelser, som å gå på tur, hinke, hoppe, rulle, klatre, utholdenhet osv.

Jf. plan «på veg fra barnehagen til skolen»

http://www.nord-odal.kommune.no/


Tilvenning i 
barnehagen

• Å begynne i barnehagen er en stor omvelting i små barns liv. Fra å bruke mest 
tid sammen med foreldrene skal barnet utvide sin horisont og bli kjent med 
nye omgivelser, nye omsorgspersoner, andre barn og nye rutiner. 

• Måten barnehagen organiserer oppstarten på er helt avgjørende for hvordan 
barnet vil knytte seg til personalet og etter hvert får et godt barnehageliv.
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God dialog mellom barnehage og foreldre er nødvendig for at barnehagen skal 
lære å kjenne barnet godt:

• Pedagogisk leder gjennomfører en oppstartsamtale med foreldrene 
i løpet av barnets første dager i barnehagen

• Den første tiden er det tett dialog mellom barnehagen og 
foreldrene om hvordan barnet tilpasser seg sin nye hverdag. 

• Barn trenger tid på å knytte bånd til nye omsorgspersoner. Hvor 
lang tid er vanskelig å forutsi og planlegge, må vurderes ut i fra 
hvert enkelt barn. 



AUGUST 2022
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

31 1 2 3 4 5 6 7

32 8 9 10 11 12 13 14

33 15 16 17 18 19 20 21

34 22 23 24 25 26 27 28

35 29 30 31
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Husk
Planleggingsdager 11 og 12.august, barnehagen er stengt.

• Nytt barnehageår er i gang, vi jobber med tilvenning og relasjonsbygging
• Alle får utdelt velkommenskriv med informasjon om barnegruppa og hvordan vi organiserer oss i oppstarten



Våre fokusområder:

Lek og 
språk

Sanse-
motorikk

Vennskap 
og 

fellesskap
Realfag
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• Følger et årshjul inspirert av 
Gausdalmodellen

• Bevegelsesgleden står i sentrum
• Legges til rette for både inne, ute 

og på tur
• Hovedfokus på fagområdene kropp, 

bevegelse, mat og helse og kunst, 
kultur og kreativitet

• Bruker «Mitt valg» sitt opplegg
• Bruker rollespill som virkemiddel
• Periodens tema fokuseres på i 

både tilrettelagte aktiviteter, 
rutinesituasjoner og i leken

• Hovedfokus på fagområdene 
etikk, religion og filosofi og 
kommunikasjon, språk og tekst

• Står i sentrum og preger innholdet i alle 
fokusområdene

• Lek ses tosidig; lek for lekens egenverdi og lek 
som virkemiddel for å fremme læring og utvikling

• Lystbetont og på barns premisser
• Stimulerer barns kreativitet og fantasi
• Alle fagområdene kommer fram på ulike måter

• Vi leker, erfarer og utforsker, lærer 
begreper og ser sammenhenger

• Hovedfokus på fagområdene natur, 
miljø, teknikk og antall, rom og form 
og nærmiljø og samfunn

• Barnehagen skal bidra til at barna får 
utforske og utvikle sin språkforståelse, 
språkkompetanse og et mangfold av 
kommunikasjonsformer

• Barna bruker språk til å skape relasjoner, 
delta i lek og som redskap til å løse 
konflikter



SEPTEMBER 2022
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

35 1 2 3 4

36 5 6 7 8 9 10 11

37 12 13
Foreldremøte

14 15 16 17 18

38
Brannvernuke

19 20 21 22 23 24 25

39 26 27 28 29 30
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Husk: Foreldremøte 13.september

Vennskap og fellesskap Sansemotorikk Realfag

Vi har et godt miljø Grunnleggende aktivitet / kinestetisk sans Realfag i hverdagen 

Innhold:

✓ Barna blir kjent med hverandre på en hyggelig og 

morsom måte

✓ Vi øver på å hva det vil si å være høflig og hvordan vi 

kan snakke sammen på en høflig måte

Innhold:
✓ Vi øver på å stabilisere kroppen og beherske 

grunnleggende bevegelser
✓ Vi øver på å bedømme hvor mye kraft som skal til for å 

utføre en bevegelse
✓ Vi øver ute, inne, i grupper, i skogen – i all fysisk aktivitet

✓ Personalet inspirerer barna til å vise undring og 
nysgjerrighet for tall og tallrekker, mål og enheter

✓ Realfag i barnehagen skal være «lekbasert» læring; 
personalet ser og legger merke til hvordan barna bruker 
realfag i hverdagen 

Temaene gjelder også august måned

Temaene jobbes med i både tilrettelagte situasjoner og rutinesituasjoner. 
Tilrettelegges på en lekpreget måte der dialog og undring står i sentrum.



Vennskap og 
fellesskap

• I barnehagen skal alle barn erfare å være betydningsfulle 
for fellesskapet og være i et positivt samspill med barn og 
voksne, jfr. Rammeplan s. 23

• Vi jobber med vennskap og fellesskap i ulike 
sammenhenger gjennom hele uka

• Vårt arbeid med vennskap og fellesskap skal bidra til å 
forebygge og stoppe utestenging, mobbing og uheldige 
samspillsmønster.
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Måned Tema

August og september Vi har et godt miljø

Oktober og november Vi arbeider sammen

Januar og februar Vi tar beslutninger

Mars og april Vi tar vare på kroppen vår

Mai og juni Vi tar vare på hverandre
Vi har laget et årshjul med 5 temaer som vi jobber med, 
bygger på et program som heter «mitt valg», som hele 

personalet er kurset i 



OKTOBER 2022
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

39 1 2

40 3 4 5 6 7 8 9

41 Skolens 
høstferie

10 11 12 13 14 15 16

42 Prosjekt i regi 
av Forut 

17 18 19 20 21 22 23

43 Prosjekt i regi 
av Forut

24 25 26 27 28 29 30
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Husk: Gi beskjed om ditt barn skal 

ha noe fri i høstferien 

Vennskap og fellesskap Sansemotorikk Realfag

Vi arbeider sammen Stabilitet- balanse/ taktil sans Teknologi og design 

Innhold:

✓ Vi øver på å låne bort og dele med andre

✓ Vi øver på å vente på tur

✓ Vi øver på å la andre få være med å leke

Innhold:
✓ Vi øver på å holde balansen både når de står i ro og når de er i 

bevegelse

✓ Får erfaringer med å få stimulert følesansen ved berøring, 
trykk, ved å kjenne på hardt og mykt, kaldt og varmt, ruglete og 
glatt osv. 

Innhold:
✓ Barna erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet

I uke 41 og 42 deltar barnehagen på Forut sin barneaksjon. 
Barneaksjonen er et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler 
og SFO, der barn i Norge lærer om barn i andre land. Fra høsten 2021 
reiser vi til India der vi møter Indrani og lærer om hvordan barn som 
vokser opp i Bangalores slumområder har det.

I løpet av prosjektukene arrangerer vi en innsamlingsaksjon. Pengene 
går til FORUTs solidaritets- og utviklingsarbeid i Nepal, India, Sri 
Lanka, Sierra Leone, Malawi og Zambia. 



Språk i barnehagen, mye 
mer enn bare ord

• Barnehagen skal bidra til at barna får 
utforske og utvikle sin språkforståelse, 
språkkompetanse og et mangfold av 
kommunikasjonsformer

• Barna bruker språk til å skape relasjoner, 
delta i lek og som redskap til å løse 
konflikter

• Barnehagen følger opp alle barns 
språkutvikling gjennom daglige 
observasjoner, observasjonsverktøyet «Alle 
med» og ved behov «Tras, Tidlig registrering 
av språk». 
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NOVEMBER 2022
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

44 1 2 3 4 5 6

45 7 8 9 10 11 12 13

46 14 15 16 17 18 19 20

47 21 22 23 24 25
Planleggingsdag

26 27

48 28 29 30
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• Husk: 

• Legge inn ferie  ang. romjula i foreldreappen

• Planleggingsdag 25.11. Barnehagen er stengt

Vennskap og fellesskap Sansemotorikk Realfag

Vi arbeider sammen Stabilitet- balanse/ hørselssans Teknologi og design

INNHOLD:

✓ Vi øver på å låne bort og dele med andre

✓ Vi øver på å vente på tur

✓ Vi øver på å la andre få være med å leke

INNHOLD:
✓ Vi øver på å holde balansen både når de står i ro og når de er i 

bevegelse
✓ Vi øver på å lytte og skaffer seg et variert auditivt minne

INNHOLD:
✓ Barna erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og 

hverdagslivet



Sansemotorikk 
skaper 
bevegelsesglede
• Sansemotorikk styrker samspillet mellom sanser og 

bevegelser

• Forskning viser at fysiske og motoriske ferdigheter er en 
viktig inngangsbillett for småbarna i sosial omgang med 
andre barn. Å mestre kroppen sin gir sosial status og 
selvtillit, noe som igjen oppmuntrer til mer aktiv lek og 
bevegelse. ( Karin Kippe, 2006)

• Videre viser forskning at fysisk aktivitet stimulerer 
kognitive deler av hjernen som kan hjelpe barn å lære 
bedre

• Helsestasjonen har merket en bedring i barns motoriske 
ferdigheter etter at barnehagene i Nord-Odal har jobbet 
med dette temaet i 4 år.  Det viser at dette fokuset er 
viktig og skal fortsette å stå på agendaen i barnehagen

• Vi tilbyr sansemotoriske aktiviteter til barna hver uke og 
følger et fast årshjul; inspirert av Gausdalmodellen, se 
områdene i kalenderdelen

22



DESEMBER 2022
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

48 1 2 3 4

49 5 6 7 8 9 10 11

50 12 13 14 15 Foreldrekafè 16 17 18

51 19 20 21 22 23 24
Julaften

25
1.juledag

52 26
2.juledag

27
Sammenslåing 
Sand bhg. 

28
Sammenslåing 
Sand bhg. 

29
Sammenslåing 
Sand bhg. 

30
Sammenslåing 
Sand bhg. 

31.
Nyttårsaften
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Husk: Foreldrekafè15.desember 

• Førjulstiden i barnehagen skal være en hyggelig tid med tradisjonelle førjulsaktiviteter som baking, 
historiefortellinger, sanger og rim og regler

• Dere vil motta en egen plan for desember



• Realfag i barnehagen har stor verdi i seg selv. Realfag kan i stor 
grad sees som et fag der kunnskapen legges som stein på stein i 
en mur. 

• En solid grunnmur vil ha betydning for barna både på kort og lang 
sikt. 

• På kort sikt vil en stimulering av realfag øke barnets 
nysgjerrighet, interesse og trygghet i forhold til fagområdet. 
Barna får selvtillit og evne til å tenke realfag i 
barnehagehverdagen, og et språk til å beskrive denne 
tenkningen. 

• På lang sikt hjelper realfaglig tenkning til å mestre livet.

• Realfag i barnehagen handler om at barna skal få leke med, 
erfare og utforske.  Gjennom erfaringer, samt at de blir stimulert 
til å tenke og resonnere lærer de begreper og ser sammenhenger.

Vi har masse relevant utstyr og det er med å berike 
realfag i barnehagen.  Utstyret skaper utgangspunkt 
for temaene vi har gjennom året. 

Fint om alle barn har 
med seg tekstilnett 
som kan benyttes til å 
sende skifteklær frem 
og tilbake. 
Hensikt: 
Redusere
plastposeforbruket.

REALFAG I BARNEHAGEN



JANUAR 2023
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

52 1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 9 10 11 12 13 14 15

3 16 17 18 19 20 21 22

4 23 24 25 26 27 28 29

5 30 31

25

Vennskap og fellesskap Sansemotorikk Naturfag

Vi tar beslutninger Koordinasjon/ synssans/øye – hånd koordinasjon Fenomener og stoffer

INNHOLD:

✓ Vi øver på å tenke oss om og å kunne velge selv

✓ Vi øver på å ta gode beslutninger

✓ Vi øver på å ta valg

✓ Vi øver på å ta trygge valg

INNHOLD:
✓ Vi øver på romorientering og å tilpasse kraft
✓ Vi øver på å håndtere spiseredskaper, blyant m.m.

Innhold:
Barna lærer å iaktta, under seg, eksperimentere, systematisere, 
beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden



Lek og læring

For å hjelpe barna å utvikle god lekekompetanse må de voksne være 
tilstede der barna leker, og vurdere hvordan de bør hjelpe til. De voksne 

i barnehagen har ansvaret for at alle barn i barnehagen er inkludert i 
lekefellesskapet.

Barns lek og læring er uadskillelig. Gjennom lek utforsker barn nye ideer, 
prøver ulike roller og bearbeider opplevelser. Samtidig gir lek barna 

mulighet til å øve på og lære nye ferdigheter. 

Leken skal være en arena for barns læring og utvikling og for sosial og 
språklig samhandling

Leken skal ha en fremtredende plass i barnehagen

26

Lek læring Sant

I våre fokusområder 
står leken i sentrum! 



FEBRUAR 2023
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

5 1 2 3 4 5

6 Samefolkets uke 6 samefolkets 
dag

7 8 9 10 11 12

7 13 14 15 16 17 18 19

8 20 21 22 23 24 25 26

9 Skolens 
vinterferie

27 28

27

Husk: 
• Husk planleggingsdag 3.februar

• Legg inn ferie i foreldreappen dersom ditt 

barn skal ha noe fri i skolens vinterferie ( uke 

9)

Vennskap og fellesskap Sansemotorikk Realfag

Vi tar beslutninger Koordinasjon/ synssans/øye – hånd koordinasjon Fenomener og stoffer

INNHOLD:

✓ Vi øver på å tenke oss om og å kunne velge selv

✓ Vi øver på å ta gode beslutninger

✓ Vi øver på å ta valg

✓ Vi øver på å ta trygge valg

INNHOLD:
✓ Vi øver på romorientering og å tilpasse kraft
✓ Vi øver på å håndtere spiseredskaper, blyant m.m.

Innhold:
Barna lærer å iaktta, under seg, eksperimentere, systematisere, 
beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden

Barnehagens gapahuk pyntet og gjort klar 

til samefolkets dag

Vi arrangerer vinteraktivitetsdag i 

løpet av måneden, dato settes ut 

fra vær og føreforhold



Omsorg og 
danning
• Personalet skal tilrettelegge for meningsfulle opplevelser 

og støtte barnas identitetsutvikling og positive 
selvforståelse. 

• Gjennom støtte fra personalet, skal barna settes i stand 
til å tørre å være nysgjerrig på det som skjer rundt dem

• Personalet skal hjelpe barn til å erfare hvilke verdier som 
er viktige for fellesskapet og gjennom anvendelse av 
disse bidra til at barna opplever at de får tilhørighet i 
gruppa

• Gjennoms støtte fra personalet skal barna utvikle sine 
erfaringer med å ta gode valg, både for seg selv og andre
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Vårt opplegg knyttet til vennskap 
og fellesskap bidrar til barnas 

dannelsesprosess



MARS 2023
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

9 Skolens 
vinterferie

1 2 3 4 5

10 6 7 8 9 10 11 12

11 13 14 15 Foreldremøte 16 17 18 19

12 20 21 22 23 24 25 26

13 27 28 29 30 31

29

Husk: 
• Foreldremøte 15.mars
• Legge inn ferie ang. påsken i foreldreappen ( uke 14)

Vennskap og fellesskap Sansemotorikk Realfag

Vi tar vare på kroppen vår Vestibulærsans / finmotorisk aktivitet Mangfold i naturen

INNHOLD:

✓ Vi øver på å være forsiktig med ting vi finner

✓ Vi  øver på å passe på kroppen vår

✓ Vi øver på å være forsiktig med medisiner og giftstoffer

✓ Vi lærer om gode og vonde berøringer

INNHOLD:
✓ Vi øver på å stimulere likevektsansen 
✓ Vi øver på ulike aktiviteter som fremmer presise bevegelser

INNHOLD:
✓ Barna opplever undring over naturens mangfoldighet



• Barnehagen skal ha en helsefremmende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller

• Personalet skal etablere en trygg tilknytning til barna, det innebærer:

• Gi de nærhet, beskyttelse og omsorg

• Bidra til utforskning, selvstendighet, tro på egne evner og styrker

• Personalet skal legge til rette slik at barnet får en sunn balanse mellom nærhet og utforskning av

omverden

• Alle ansatte er veiledet i COS ( trygghetssirkelen):

Personalet etterstreber følgende fokus i sin relasjon til barnet:

• Alltid: Sterkere, klokere og god

• Begrepet sterkere beskriver at vi voksne skal være følelsesmessig sterkere enn barna.

• Begrepet klokere handler om at vi som voksne må se på situasjonen og vurdere hva som er de beste valgene for barna, på kort og på lang sikt. Som voksne har 
vi mye visdom og mange erfaringer.

• Det å være god handler om å være raus og forståelsesfull for det barnet mener og føler og vise forståelse og være nysgjerrige på det barnet formidler, samtidig 
som det fortsatt er viktig å sette grenser. Godhet kan vises i form av handlinger, men det er også viktig å være god i kroppsspråk og stemmebruk.

• Når det er mulig: Følger barnets behov

• Vi følger og anerkjenner barnets initiativ og behov. Vurderer om det er nødvendig å styre barnet i denne situasjonen eller om vi kan la barnet utforske selv.

• Når det er nødvendig: Tar ledelsen

• Vi bruker vår klokskap som voksne ved at vi forstår hva som er best for barnet i ulike situasjoner.

• Trygghetssirkelen er et godt virkemiddel også for foreldre. Helsestasjonen bruker disse virkemidlene i veiledning av foreldre og tilbyr også kurs i trygghetssirkelen. 

30

Livsmestring
og helse



APRIL 2023
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

13 1 2

14 Påske 3
Sammenslåing 
Sand bhg. 

4
Sammenslåing 
Sand bhg,

5
Sammenslåing 
Sand bhg. 
Stenger kl. 12.00

6
Skjærtorsdag

7
Langfredag

8
Påskeaften

9
1.påskedag

15 10.
2.påskedag

11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 23

17 24 25 26 27 28 29 30
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• Riktig god påske

Vennskap og fellesskap Sansemotorikk Realfag 

Vi tar vare på kroppen vår Hoppeaktivitet/
finmotorisk aktivitet

Mangfold i naturen

INNHOLD:

✓ Vi øver på å være forsiktig med ting vi finner

✓ Vi  øver på å passe på kroppen vår

✓ Vi øver på å være forsiktig med medisiner og giftstoffer

✓ Vi lærer om gode og vonde berøringer

INNHOLD:
✓ Gjennom varierte hoppeaktiviteter får barna stimulert 

grovmotorikken sin
✓ Barna får prøvd ut ulike aktiviteter som fremmer presise 

bevegelser i hender, ansiktet og med føttene

INNHOLD:
✓ Barna opplever undring over naturens 

mangfoldighet



Barns medvirkning
• 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.

• Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv 
deltakelse i planleggingen og vurderingen 
av barnehagens virksomhet. Alle barn skal 
få erfare å få innflytelse på det som skjer i 
barnehagen. 

• Barnas synspunkter skal tillegges vekt i 
samsvar med deres alder og modenhet. 
Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke 
er rustet til å ta. Jf. Rammeplan for 
barnehager

32

Medvirkning 
hos oss

Barnas 
opplevelser og 

meninger tas på 
alvor

Personalet er 
bevisst på barnas 

uttrykksformer 
og tilrettelegger 

for aktiviteter 
som er tilpasset 

barnas 
forutsetninger

Lære seg å 
påvirke 

avgjørelser til det 
beste for 

fellesskapet



MAI 2023
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

18 1 2 3 4 5 6 7

19 8 9 10 11 12 13 14

20 15 16 17.mai 18 Kristi 
Himmelfartsdag

19 
Planleggingsdag –

bhg. stengt. 

20 21

21 22 23 24 25 26 27 28 1.pinsedag

22 29
2.pinsedag

30 31

23
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Husk: 
• Barnehagen er stengt pga. planleggingsdag 19mai

• Husk å legge inn sommerferie i foreldreappen

Vennskap og fellesskap Sansemotorikk Realfag

Vi tar vare på hverandre Uteaktivitet/ stor-liten ball Bærekraftig utvikling

INNHOLD:

✓ Vi øver på å gjøre hverandre glade

✓ Vi øver på å gi hverandre ros

✓ Vi snakker om at vi alle har en familie

✓ Vi snakker om likheter og ulikheter

INNHOLD:
✓ Gjennom varierte aktiviteter ute og på tur opplever barna 

glede av å være ute og får inspirasjon til videre lek
✓ Gjennom lek med ball videreutvikler barna sin 

øye/håndkoordinasjon 

INNHOLD:
✓ Barna lærer om å ta vare på seg selv, hverandre og naturen
✓ Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi, sosiale forhold og 

er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner 
den



Skal støtte opp om barnas læringsprosesser og bidra til et 
rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn

Vi har læringsbrett i barnehagen. Vi kaller det 
læringsbrett fordi de skal brukes nettopp til 

læring  - være et skapende verktøy

Vi har pedagogiske planer for hvordan vi kan 
bygge barnas digitale kompetanse fra 

småbarnsavdelingen og opp til 
storbarnsavdeling.

Skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring
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JUNI 2023
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

22 1 2 3 4

23 5 6 7 8
Sommerfest 

9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 18

20 19 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28 29 30

35

Husk: 
• Sommerfest 8.juni

Vennskap og fellesskap Sansemotorikk Realfag

Vi tar vare på hverandre Uteaktivitet/ stor-liten ball Bærekraftig utvikling

INNHOLD:

✓ Vi øver på å gjøre hverandre glade

✓ Vi øver på å gi hverandre ros

✓ Vi snakker om at vi alle har en familie

✓ Vi snakker om likheter og ulikheter

INNHOLD:
✓ Gjennom varierte aktiviteter ute og på tur opplever 

barna glede av å være ute og får inspirasjon til videre lek
✓ Gjennom lek med ball videreutvikler barna sin 

øye/håndkoordinasjon 

INNHOLD:
✓ Barna lærer om å ta vare på seg selv, hverandre og 

naturen
✓ Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi, sosiale 

forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på 
jorden slik vi kjenner den



Hva skjer i juli?

• Barnehagen er stengt de 3 siste ukene i juli, i 2022 
blir det uke  28, 29 og 30. 

• Vi takker for et flott barnehageår sammen og 
ønsker alle en riktig fin sommerferie 

Ferie er å ha ingenting å gjøre, og 
hele dagen å gjøre det på.

Robert Orben
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JULI 2023
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

26 1 2

27 3 4 5 6 7 8 9

28 
Sommerstengt

10 11 12 13 14 15 16

29 

Sommerstengt

17 18 19 20 21 22 23

30
Sommerstengt

24 25 26 27 28 29 30
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Husk: Kos dere masse i 
ferien☺



Tilvenning i 
barnehagen
• Å begynne i barnehagen er en stor omvelting i små barns liv. 

Fra å være med mor eller  far skal barnet bli kjent med nye 

omgivelser, nye omsorgspersoner, andre nye barn og nye 

rutiner. 

• Måten barnehagen organiserer oppstarten på er helt 

avgjørende for hvordan barnet vil knytte seg til personalet og 

etter hvert får et godt barnehageliv.

38

God dialog mellom barnehage og foreldre er nødvendig for at 

barnehagen skal lære å kjenne barnet godt:

• Pedagogisk leder gjennomfører en oppstartsamtale med 

foreldrene i løpet av barnets første dager i barnehagen

• Den første tiden er det tett dialog mellom barnehagen 

og foreldrene om hvordan barnet tilpasser seg sin nye 

hverdag. 

• Barn trenger tid på å knytte bånd til nye 

omsorgspersoner. Hvor lang tid er vanskelig å forutsi og 

planlegge, må vurderes ut i fra hvert enkelt barn. 



REALFAG

Fenomener 
og stoffer

Barna skal 
kunne lære å 
iaktta, undre 

seg, 
eksperimentere, 
systematisere, 

beskrive og 
samtale om 

fenomener i den 
fysiske verden.

Teknologi 
og design 

Barna skal 
kunne erfare 

hvordan teknikk 
kan brukes i 

leken og 
hverdagslivet 

Realfag i 
hverdagen

Barna skal vise 
undring og 

nysgjerrighet for 
tall og tallrekker, 

mål og 
målenheter. 

Realfag i 
barnehagen skal 

være «lek-
basert» læring. 

Vi må se og 
legge merke til 
hvordan barna 
bruker realfag i 

hverdagen

Mangfold 
i naturen

Barna skal 
kunne oppleve 
undring over 

naturens 
mangfoldighet 

Bærekraftig 
utvikling

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 slik vi 

kjenner det. 



PROGRESJON ( ALLE MED 
SKJEMA)

1 – 2 år 2 – 3 år 3 – 4 år 4 – 5 år 5 – 6 år

LEK 1. Begynnende turtakingslek
2. Utforsker gjenstander og 

leketøy
3. Er aktiv i grovmotorisk aktivitet

1. Prøver ut leketøy, funksjonslek
2. Har et variert lekerepertoar
3. Begynnende late-som-om-lek

1. Leker med andre barn
2. Tar initiativ til alenelek
3. Blir værende i leken

1. Deltar i konstruksjonslek
2. Aktiv i rollelek
3. Deltar i regellek

1. Lar seg rive med i rollelek, viser glede, 
spøker og har det moro

2. Leker mer avansert konstruksjonslek
3. Mer selvstendig i regellek

TRIVSEL 1. Smiler og viser glede
2. Søker andre barn og voksne
3. Lar seg trøste av de voksne i 

barnehagen

1. Viser følelser, f.eks glede, 
sinne og tristhet

2. Liker å være i lag med andre 
barn

3. Finner trygghet i nye 
situasjoner

1. Bruker barnehagens  rom og 
leketøy allsidig

2. Blir kontaktet av andre barn
3. Gir uttrykk for mestringsglede

1. Er ikke avhengig av voksne i 
leken

2. Har knyttet vennskapsbånd
3. Tør å prøve nye ting, takler 

utfordringer

1. Viser trygghet i barnehagens daglige 
utfordringer

2. Tør å protestere, argumentere og 
hevde egne synspunkt

3. Tar initiativ til positiv aktivitet og 
samspill

HVERDAGSAKTIVITETER 1. Barnet er trygt og rolig når det 
stelles

2. Måltidet er en god 

opplevelse
3. Barnet er tillitsfullt når det skal 

hvile/sove

1. Er samarbeidsvillig i hverdags-
aktiviteter

2. Begynner å ta aktivt del i 

smøremåltider
3. Begynnende interesse for å 

bruke toalettet

1. Spiser og drikker alene ved 
måltidet

2. Er tørr, sier ifra om å gå på 

toalettet
3. Deltar i samlingsstund/

aktiviteter

1. Mestrer overgangen fra en 
aktivitet til en annen

2. Har kunnskap om seg selv

3. Er selvstendig i av-og
påkledning

1. Tar imot enkle ansvarsoppgaver
2. Innretter seg etter barnehagens 

rutiner

3. Tåler å «drive»/kjede seg i perioder 
uten å bli aktivisert av en voksen

SANSING/
MOTORIKK
(sansemotorikk)

1. Viser oppmerksomhet mot 
syns- og hørselsinntrykk

2. Bruker pinsettgrep
3. Går stødig

1. Putter former i 
innpasningsbrett

2. Er grovmotorisk aktiv, f.eks
hopper, klatrer, springer

3. Er i ferd med å få til sykling på 
trehjulssykkel

1. Bruker alle grunnbevegelser, 
f.eks rulle, krabbe

2. Imiterer kropps-
bevegelser

3. Legger enkle puslespill

1. Viser utholdenhet i        
grovmotoriske aktiviteter

2. Tegner  «hodefoting»
3. Kaster og tar  imot stor ball

1. Tegner og fargelegger med 
tilnærmet voksent blyantgrep

2. Mestrer å balansere på en fot eller 
hinke

3. Klipper etter en strek

SPRÅK 1. Forstår en del hverdagsord
2. Bruker peking kommunikativt
3. Benevner gjenstander/        

personer med egne ord         

1. Forstår instruksjon med to 
ledd

2. Viser interesse for bøker
3. Bruker 2 – 3 ordssetninger

1. Uttalen er forståelig
2. Forstår noen fargenavn
3. Gjengir deler av kjente 

sanger og rim/regler

1. Forteller en historie med en 
viss sammenheng

2. Uttaler rette konsonant-
sammensetninger

3. Bruker rimord, tøyser og leker        
med språket

1. Mestrer hverdagsspråket med 
småord og bøyninger, og har rett 
setningsstruktur

2. Forstår kollektive beskjeder
3. Viser begynnende interesse for 

lekelesing og lekeskriving

SOSIO/
EMOSJONELL
(vennskap og fellesskap)

1. Iakttar andre barns lek
2. Viser ulike følelser
3. Samspiller i titt-tei-lek

1. Gjør krav på leker som sine
2. Er interessert i det andre barn 

gjør og imiterer dem i lek
3. Har begynnende ferdigheter i 

å dele med andre barn

1. Tar kontakt med andre barn
2. Mestrer tur-taking, f.eks vente 

i lekesituasjoner og enkle spill
3. Viser begynnende empati

1. Samarbeider med andre 
barn

2. Har en viss selvkontroll,   viser 
følelser  uten at det går ut       
over andre

3. Innordner seg som en i en     
gruppe, f.eks i rollelek eller         
regellek

1. Viser akseptable følelsesuttrykk i 
forhold til sinne, engstelse og 
frustrasjon

2. Er initiativrik og sosialt aktiv, uten å 
opptre som «verdensmester» eller 
trykke andre ned

3. Inkluderer andre barn på en positiv 
måte


