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Last ned foreldre-appen

✓ Registrere fravær

✓ Gi beskjeder

✓ Motta informasjon

1 – 3 år Veststun 960 93 090  
1 – 3 år Øststun 960 93 091 
1 – 3 år Oppistun 960 93 088

3 – 6 år Nordstun 960 93 096 
3 – 6 år Midtstun 960 93 092  
3 – 6 år Søstun 960 93 094

Styrer 62978260
Assisterende styrer 62978263

Godkjent i samarbeidsutvalget 09.06.2022

http://www.nord-odal.kommune.no/om/gravliesaksa.php4
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Årsplanen er 

• sammen med andre planer, informasjon om 
hvordan vi arbeider i barnehagen

• et arbeidsredskap for barnehagepersonalet 

• dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser

• viser hvordan barnehagen arbeider med 
fagområder, omsorg, lek, danning  og læring

God lesing.
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HOVEDMÅL SAND BARNEHAGE:

HJELPE BARNET TIL Å UTVIKLE GOD 

SELVFØLELSE 

I SAMSPILL MED ANDRE

DELMÅL

• En trygg start i barnehagen

• Bli kjent med egne følelser og 

muligheter

• Oppleve respekt og anerkjennelse 

• Gode lekemuligheter og knytte 

vennskap gjennom lek

• Oppleve å gå fra det kjente til det 

ukjente

• Få bekreftelse på mestring

• Erfare at ting kan sees fra flere 

synsvinkler

Barn og unge i Nord-Odal skal oppleve en god oppvekst. 

Målet er at barn og unge er godt rustet til å møte livets 

oppgaver, ta ansvar for seg selv og sitt liv og kunne delta aktivt i 

samfunnet.

Tidlig innsats, helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid skal 

bidra til å oppnå dette

.

Vi er imøtekommende og 
ærlige og følger det vi 

har bestemt
Troverdig

Vi viser interesse og tar 
initiativ, er positive og 

deltagende

Engasjert

Vi tar ansvar for eget 
arbeid og vet hvilke 

avgjørelser vi kan ta i 
hverdagen

Ansvarlig

Vi ser mulighetene –

ikke begrensningene
Muligheter
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SATSNINGSOMRÅDE

Inkluderende barnehagemiljø

• Barnehagen skal skape og opprettholde et godt 

barnehagemiljø. Barnehagen skal arbeide systematisk og 

forbyggende i forhold til krenkelser.

• Barnehagen skal sikre at barn ikke blir utestengt fra 

fellesskapet.

• Barns medvirkning tas på alvor. Barnet har rett til å gi uttrykk 

for trivsel og ønsker, og utrykket skal tas på alvor av 

anerkjennende og varm kommunikasjon fra de ansatte. 

Psykososialt barnehagemiljø

• 01.01.21 kom det en lovendring i barnehageloven som 

innebærer at barnehagen ikke skal godta krenkelser som 

utestenging, mobbing, diskriminering, vold, trakassering og 

uheldige samspillsmønstre.

• Alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn når et barn i 

barnehagen utsettes for slike krenkelser

• 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 godt og trygt 

barnehagemiljø

• For å sikre et godt barnehagemiljø skal barnehagen arbeide 

forebyggende. Satsningsområdet inkluderende 

barnehagemiljø er et av flere tiltak for at barn skal føle seg 

inkludert i fellesskapet.
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VIRKEMIDLER OG VERKTØY
Realfag 

• Barnehagen har gjennom kommunens satsning på å styrke barn og unges kompetanse innenfor realfag fått mye 

flott utstyr som stimulerer til lek, undring og utforskning. 

• Vi bygger realfagskompetanse i hverdagsaktiviteter

• Antall, rom og form

-Telling, størrelser, former og 
orientering i omgivelsene

• Bærekraftig utvikling.  -Hva 
trenger mennesker, planter og 
dyr for å leve godt? Omsorg 
og eierskap til jorda vår.

• Mangfold i naturen      

-Alt naturen byr på

• Teknologi og design

-kreativ teknologisk lek med et 
løsningsorientert blikk 

• Fenomener og stoffer. 

Hvordan henger ting 
sammen? Verdensrommet, 
energi og reaksjoner.

Realfag i 
hverdagen

-Vi bygger 
realfagkompetanse

i 
hverdagsaktiviteter

Bevegelse og aktivitet

• Sansemotorikk skaper samspill mellom sanser og 

bevegelser

• Forskning viser at fysisk aktivitet stimulerer kognitive 

deler av hjernen som kan hjelpe barn til å lære bedre. 

• Sansemotoriske aktiviteter: Grunnleggende 

bevegelsesaktiviteter, åle, krabbe, hoppe, hinke, rulle

• Arbeide  med de forskjellige sansene, koordinasjon, 

balanse og stabilitet

Grovmotorikk/ sanseapparat Finmotorikk/ Sanseapparat

Grunnleggende aktivitet Kinestetisk sans

Stabilitet/ balanse Taktil Sans

Koordinasjon Hørselssans

Vestibulær sans Synssans. Øye,-hånd-

koordinasjon

Hoppeaktivitet Finmotorisk aktivitet

Uteaktivitet Stor/ liten ball

MITT VALG! Et arbeidsverktøy

• Et opplæringsprogram utviklet av 

stiftelsen «Det er mitt valg» 

• Forebyggende arbeid i forhold  til bl.a. 

sosial kompetanse; samspill, 

kommunikasjon, empati og bygging av  

god selvfølelse

• Først og fremst for de eldste barna i 

barnehagen, men temaene kan 

fokuseres på for alle aldersgruppene
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UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

31
Skolens

Sommerferie

1 2 3 4 5 6 7

32
Skolens

sommerferie

8 9 10 11 
Planleggingsdag

Barnehagen stengt

12
Planleggingsdag

Barnehagen stengt

13 14

33 15 16 17 18 19 20 21

34 22 23 24 25 26 27 28

35 29 30 31

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR.

Vi jobber med tilvenning og relasjonsbygging.  
Vi blir kjent med dagsrytmen og rutinene i barnehagen.

Tilvenning – tilknytning 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnet trenger tid til å bli 
kjent med nye rom og rutiner. Barnet trenger også tid til å etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn.
• Pedagogisk leder gjennomfører en oppstartsamtale en av de første dagene i barnehage-oppstarten.
• Den første tiden er det tett dialog mellom barnehagen og foreldrene om hvordan barnet trives i sin nye hverdag. 
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DAGSRYTMEFORVENTNINGER TIL FORELDRE

• Sett navn i klær og sko

• Ha alltid klær til skift liggende i barnehagen –

også regntøy

• Hold det ryddig på barnets garderobeplasser

• Ha et gjenbruksnett i barnehagen til 

vått/skittent   tøy

• Ta med skitne/våte klær hjem til vask/tørk.

• Ta med klær fra grovgarderoben hjem før 

hver helg

• Hold avtaler som er inngått angående barnet

Du leverer og henter barnet ditt når du vil, 

men vær oppmerksom på:

• Frokost 08.00 – 08.30 

• Samlingsstund 9.00 – ca 9.45

• Er vi på tur  går vi 09.30 og er tilbake 

i barnehagen ca 13.00.

Fint hvis dere kommer til samlingsstund. 

• Da går vi gjennom dagen

• Innleder til temaer og aktiviteter mv.

Meld fra til avdelingen innen 08.30 dersom 

barnet ikke kommer, eller kommer seinere

FORELDRESAMARBEID

Høsten: 

Oppstart og tilvenning for nye barn

Møte i samarbeidsutvalget

Foreldremøte

Vinteren:

Foreldrekaffe

Møte i Samarbeidsutvalget

Våren:

Foreldremøte

Møte i samarbeidsutvalget

Sommerfest

Hele året: 
Foreldresamtaler

Ved barnets fylte hele og halve år

Ved behov for ekstra samtale

Ved ankomst og henting i barnehagen

Informasjon utveksles via Visma Flyt 

Barnehage- foreldre App.

06:45: Barnehagen åpner

8:00-8:30:Frokost, medbrakt     

matpakke

9:00: Samlingsstund

Lek/ aktivitet/tur/grupper

Formiddagsmat: brødmat og 

frukt som tilberedes i 

barnehagen

Inne/Ute/ro/hvile-sovetid

Lek inne/Ute

15.00: Ettermiddagsmat, 

medbrakt matpakke

Lek inne/ute

17.00 Barnehagen stenger

Barnas sikkerhet:
• Si fra til en voksen når barnet kommer, og går hjem

• Vær obs på smykker, snorer/hemper på klær og sekker som barnet kan bli hengende 

fast i under lek.

• NB! La ikke barnet være på utelekeplassen alene

• LUKK ALLTID PORTEN – Sett på lenka – DET MÅ DEN VOKSNE GJØRE

Barnehagen henger opp lister på 

tavlene hvor dere foreldre kan utveksle 

telefonnummer og e-postadresse. 

Barnehagen ber om at 

bursdagsinvitasjoner sendes hjem til 

barn og foreldre og deles ikke ut i 

barnehagen.
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SEPTEMBER  2022

HUSK Å REGISTRERE I APPEN OM DITT BARN SKAL HA FRI I FORBINDELSE MED SKOLENS HØSTFERIE I UKE  41

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

35 1 2 3 4

36 5 6 7 8 9 10 11

37 12 13 14 15 16 17 18

38 19 20 21 22 23 24 25

39 26 27 28 29 30

Foreldremøte 
19.00-21.00

Inkluderende barnehagemiljø
Mitt valg

Realfag Bevegelsesglede

Vi vil ha et godt miljø Høst
Fenomener og stoffer

Grunnleggende aktivitet
Kinestetisk sans

✓ Lærer navnene til hverandre

✓ Lærer høflighet; sier hei, ha det og 

takk

✓ Øver på å samarbeide

✓ Barna lærer å iaktta, 
undre seg, 
eksperimentere, 
systematisere, beskrive 
og samtale om 
fenomener i den fysiske 
verden

✓ Øvelse i å stabilisere kroppen 
og beherske grunnleggende 
bevegelser

✓ Øve på å bedømme hvor 
mye kraft som skal til for å 
utføre en bevegelse

✓ Øve ute, inne, på ulikt 
underlag – i all form for 
fysisk aktivitet

BURSDAGSFEIRING I 

BARNEHAGEN

Å markere barnets bursdag er tradisjon 

i barnehagen. Det er alltid hyggelig å 

bli satt pris på av andre.  Det er også 

en fin øvelse på å være i sentrum.

✓ Vi henger opp flagg utenfor 

inngangen.

✓ Bursdagsbarnet får krone med 

selvvalgt farge

✓ Bursdagsbarnet får ballonger fra 

bursdagsesken

✓ Synger bursdagssang

✓ Barnet får velge sang/ aktivitet i 

samlingsstund

BURSDAGSFEIRING MED 

INKLUDERINGSPERSPEKTIV

Nøkkelen til å forebygge og håndtere 

utestenging henger rundt halsen på 

oss voksne. 

Tenk på:

✓ Inviter  hele grupper

✓ Invitere med andre hjem

Noen kommer i dine fotspor- vær en 

god rollemodell for barna



Høsten er lunefull med vær og vind.
Sørg for at barnet har klær etter vær.
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OKTOBER  2022
UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

39
1 2

40 3 4 5 6 7 8 9

41Skolens 

høstferie 

10 11 12 13 14 15 16

42 17 18 19 20 21 22 23

43 24 25 26 27 28 29 Sommertid slutt  30

44 31

Inkluderende 
barnehagemiljø
Mitt valg

Realfag Bevegelsesglede

Vi arbeider sammen Høst
Teknologi og design

Stabilitet balanse
Taktil sans

✓ Øver på å dele med 
hverandre

✓ Øver på å lytte til hverandre
✓ Øver på å la andre få være 

med i leken

✓ Barna lærer hvordan teknikk 
kan brukes i leken og i 
hverdagslivet

✓ Studerer årstidens endringer 
i naturen

✓ Øver på å holde balansen 
både når de står i ro og når 
de er i bevegelse

✓ Får erfaringer med berøring 
av ulike strukturer 
(kaldt/varmt, glatt/ruglete, 
hardt/mykt)

Barns medvirkning

Danning og medvirkning kan ses på som 
gjensidige prosesser

Barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn 
på dagliglivet i barnehagen

Barnets synspunkter skal tillegges vekt 
ut fra alder og funksjonsnivå

Barn må støttes til å leve seg inn i 
andres situasjon 

Barn må lære å ta hensyn til andre
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TRYGGHETSSIRKELEN – Circle of Security er utviklet av  Kent Hoffmann, 
Glen Cooper og Bert Powell 

OMSORG
Omsorg er en forutsetning for at barna skal ha en trygg barnehagehverdag slik at de kan utvikle tillit til seg selv og andre 
Barnehagen skal legge et godt grunnlag, slik at alle barna opplever å bli forstått, sett, respektert, og ikke minst få den hjelp og 
støtte de til enhver tid har behov for. Vi skal jobbe for at barna blir trygge og trives godt i vår barnehage. Og dette gjør vi ved å:

• Personalet møter alle barn med interesse, åpenhet og varme
• Støtte og oppmuntre barn til å ta imot og gi omsorg
• Være sensitive voksne som ser barnas behov
• Vi snakker til og med hverandre på en positiv måte

DANNING
Med danning menes at barna skal settes i stand til å tenke selv, reflektere og vurdere vedtatte sannheter, og å søke kunnskap. De 
skal også kunne yte motstand på egne og andres vegne, og stille spørsmål. I Rammeplanen står det at barna skal få være med på
utvikling av felles innhold og delta i beslutningsprosesser, og at de «skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den 
verden de er en del av» (s. 21). Barnehagen legger til rette for danning gjennom:

• Personalet legger til rette  for meningsfulle aktiviteter som fremmer dialog, lek og læring. 

• Observere og lytte og legge til rette for prosjekter ut fra barnas 

interesser

• Gi barna  meningsfulle opplevelser 

• Bidra til barnets positive selvfølelse

• Hjelpe barna til å forstå at egne handlinger kan påvirke andre

• Hjelpe barna til å forstå at ikke alle handlinger er akseptable i fellesskapet

• Være nær og lyttende til barnas engasjement

• Utvise anerkjennende væremåte ovenfor alle barn

TRYGGHETSSIRKELEN

Kjerneområde i Rammeplanen for barnehagen



11

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
Barnehagen er 
stengt

26 27
1. Søndag i advent

48 28 29 30

HUSK Å REGISTRERE I APPEN OM DITT BARN SKAL HA FRI I FORBINDELSE MED JULA

Inkluderende barnehagemiljø
Mitt valg

Realfag Bevegelsesglede

Vi arbeider sammen Høst
Teknologi og design

Stabilitet balanse
Taktil sans

✓ Øver på å dele med hverandre
✓ Øver på å lytte til hverandre
✓ Øver på å la andre få være med i leken

✓ Barna lærer hvordan teknikk kan brukes i 
leken og i hverdagslivet

✓ Studerer årstidens endringer i naturen

✓ Øver på å holde balansen både når de står 
i ro og når de er i bevegelse

✓ Får erfaringer med berøring av ulike 
strukturer (kaldt/varmt, glatt/ruglete, 
hardt/mykt)



SAMARBEID MED SKOLEN

Nord-Odal kommune

Fastlagte opplegg:

• 1. klasse besøker barnehagen

• Grønn gruppe går på tur i nærmiljøet rundt skolen og 

besøker lekeplassen

• Grønn gruppe på Sand har samarbeid med grønn 

gruppe på Møllerbakken

• Vi avtaler besøk på SFO

• Barnehagen besøker 1. klasse

• 6-åringene får utdelt en egen brosjyre om overgangen

AKTIVITETER ÅRET FØR 

SKOLESTART:

• Selvstendighet

• Kommunikasjon og samhandling

• Evnen til å tilegne seg ny 

kunnskap

• Forutsetningen for å forstå lese,-

regne,- og skriveferdigheter

For at overgangen fra barnehagen til skolen skal bli best mulig har 

Nord-Odal kommune utarbeidet en egen plan

«Plan for overgang barnehage-skole”

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

F
o
rb

e
re

d
e

ls
e

 t
il 

s
k
o

le
s
ta

rt
 

i 
b

a
rn

e
h

a
g

e
n
 o

g
 h

je
m

m
e

Selvstendighet

På- /avkledning

Finne egne klær og eiendeler

Toalettbesøk og håndvask

Bære sekken sin

Matematikk

Tall og telling

Klassifisering og sortering

Spill

Rom og form

Størrelse

Logisk tenkning

Språk

Lytteleker

Regler/setningsmelodi

Rim 

Setning/ord/stavelse

Framlyd

Enkeltlyder

Sosial kompetanse

«Mitt valg»

Samspill i hverdagen

Livsmestring

Vente på tur

Omtanke for hverandre

12

http://www.nord-odal.kommune.no/om/gravliesaksa.php4
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DESEMBER 2022

ADVENT OG JUL

Adventsstund
Ta vare på tradisjoner
Julens budskap
Juleverksted
Ro i en travel tid
Fokus på relasjoner

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

48 1
Grøtdag 

2 3 4
2.Søndag i advent

49 5
Skumringstur for

grønn gruppe 
15.00 – 16.30

6 7
Julelunsj  

8 9 10 11
3.søndag i advent

50 12 13
Lucia

14    15 16 17 18
4..søndag i advent

51 19 20 21 22
Skolens juleferie

23 24
Julaften

25
1. Juledag

52 26
2. Juledag

Barnehagen stengt

27 28 29 30 31
Nyttårsaften

HUSK Å REGISTRERE I APPEN OM DITT BARN SKAL HA FRI I FORBINDELSE MED JULA
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LEK 

ET MÅL I SEG SELV - VIKTIG FOR BARNETS SELVFØLELSE

• Naturlig og viktig samværs- og væremåte for barn

• Barn lever og lærer gjennom lek

• Lystbetont og skjer på barnas premisser

• Er en del av barnas egen kultur

• Stimulerer kreativitet og fantasi

• Stimulerer utviklingen på alle områder

• Barnet bearbeider og praktiserer virkeligheten

• Gjennom lek skapes vennskap og samhold

• Styrker identitet og selvfølelse

PERSONALET 

• Sørger for at alle barn kommer inn i leken

• Inspirerer barna til ulike typer lek

• Legger til rette for leketemaer

• Bidrar til at barna opplever glede og humor

• Veileder barna om uheldige samspillsmønstre oppstår

• Er en tilstedeværende og observant voksen

Nord-Odal kommune

Kjerneområde i Rammeplanen for barnehagen

http://www.nord-odal.kommune.no/om/gravliesaksa.php4
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LÆRING

SPRÅK  OG SANSEMOTORIKK  - BEVEGELSE OG LEK

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og 

påvirkes av alle sider ved barnets utvikling.

Gjennom allsidig bevegelseslek utvikler barna sitt språk og sin sosiale 

kompetanse. Vi ønsker å gi  barna erfaringer med forskjellige 

bevegelsesleker og sansemotoriske aktiviteter,  slik at de kan ta med seg 

disse elementene videre inn i sin frie lek. Nye impulser skaper mer kreativ 

lek, utvikler språket og man lærer seg å samhandle med andre barn. 

Sansemotorikk styrker samspillet mellom sanser og bevegelser.

Forskning viser at dette samspillet er viktig for all annen utvikling, og har 

stor betydning for bl.a. senere lese- og skriveinnlæring.

De voksne må tenke over hvordan de ordlegger seg slik at barns egenverd 

bevares og god selvfølelse kan fremmes. 

LÆRING

• Støtte barnet i deres lyst til å leke, lære, utforske 

og mestre

• Meningsfulle samhandlinger

• Bruke kroppen og sansene i læringsprosesser

• Bruke digitale verktøy 

• Realfag i hverdagen

• Sosial og emosjonell mestring gjennom det 

daglige samspillet

Kjerneområde i Rammeplanen for barnehagen
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JANUAR  2023
UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

52 1
1. Nyttårsdag

1 2 3 4 5 6 Foreldrerådets   7
juletrefest

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

HUSK Å REGISTRERE I APPEN OM DITT BARN SKAL HA FRI I FORBINDELSE MED SKOLENS VINTERFERIE I UKE 9

Inkluderende barnehagemiljø
Mitt valg

Realfag Bevegelsesglede

Vi tar beslutninger Realfag i hverdagen Koordinasjon
Synssans øye,-hånd koordinasjon

✓ Øvelse i å ta egne valg
✓ Øvelse i når du kan få ta et valg
✓ Øve på å se forskjellen på gode og dårlige 

valg

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

✓ Realfag i barnehagen er lekbasert læring 
(det er personalet som legger merke til 
hvordan barna bruker realfag i 
hverdagen)

✓ Vi øver på romorientering og å tilpasse 
kraft

✓ Øver på å håndtere spiseredskaper, 
blyant, spade m.m.



Digital kompetanse

 Læringsbrett:

 Barnehagen skal bruke digitale verktøy i det 
pedagogiske arbeidet

 Jfr. Nord-Odal kommunes IKT-plan - alle barn 
skal bli kjent med bruk av læringsbrett før 
skolestart

 Personalet:

 Er aktive sammen med barna og bruker 
læringsbrett slik at det bidrar til kreativitet, lek 
og læring 

 Stimulerer og legger til rette for skapende bruk

 Har en anerkjennende holdning til barna, og er 
aktivt lyttende i forhold til barnas interesser

 Utviser digital dømmekraft

17



UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

5 1 2 3
Planleggingsdag

Barnehagen stengt

4 5

6 Samefolkets dag 6 7 8 9 10 11 12

7 13 14 15 16 Foreldrekaffe 17
14.30-16.00

18 19
Fastelavnssøndag

8 20 21 22 23 24 25 26

9 Skolens

vinterferie

27 28
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FEBRUAR  2023

Inkluderende barnehagemiljø
Mitt valg

Realfag Bevegelsesglede

Vi tar beslutninger Realfag i hverdagen Koordinasjon
Synssans øye,-hånd koordinasjon

✓ Øvelse i å ta egne valg
✓ Øvelse i når du kan få ta et valg
✓ Øve på å se forskjellen på gode og dårlige 

valg

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

✓ Realfag i barnehagen er lekbasert læring 
(det er personalet som legger merke til 
hvordan barna bruker realfag i 
hverdagen)

✓ Vi øver på romorientering og å tilpasse 
kraft

✓ Øver på å håndtere spiseredskaper, 
blyant, spade m.m.

I februar har vi tradisjon på å markere samefolkets dag og vi arrangerer vinteraktivitetsdag.

HUSK Å REGISTRERE I APPEN OM DITT BARN SKAL HA FRI I FORBINDELSE MED SKOLENS VINTERFERIE I UKE 9



19

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 16 17 18 19

12 20 21 22 23 24 25 26

13 27 28 29 30 31

HUSK Å REGISTRERE I APPEN OM DITT BARN SKAL HA FRI I FORBINDELSE MED PÅSKEN

Foreldremøte 
19.00-21.00

Inkluderende barnehagemiljø
Mitt valg

Realfag Bevegelsesglede

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

✓ Hva kan man spise?
✓ Gode og vonde berøringer

→ Øve på å vise hvor man har vondt
✓ Få erfaringer med følesansen
✓ Lære om hvordan kroppen vår fungerer

✓ Barna opplever undring over naturens 
mangfoldighet

✓ Vi øver på å stimulere likevekts sansen
✓ Vi øver på ulike aktiviteter som fremmer 

presise bevegelser

Tidlig innsats og samarbeidspartnere
Nord-Odal barnehager har utviklet samarbeidsinstanser som bidrar til at man tidlig kan samarbeide for å få hjelp til utfordringer.
Ressursteam: Et lavterskeltilbud for hver barnehage, der en kan drøfte ulike saker for tidligst mulig å kunne sette inn målrettede tiltak. Slik kan 
vi hjelpe barnet på best mulig måte i barnehagen. Temaet bistår barnehagen med å vurdere om de tiltak som er satt inn er hensiktsmessige og 
drøfte om andre tiltak er aktuelt. Koordineres av barnehagen, 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, helsestasjonen, barnevern, psykisk helse, skole og barnehage. Både ressursteam og fagteam har jevnlige møter, ta kontakt med 
pedagogisk leder eller styrer i barnehagen dersom du ønsker å vite mer om disse samarbeidsteamene  eller ønsker å bruke teamene til å 
snakke om en utfordring.
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UKE Mandag Tirsdag20 Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

13 1 2
Palmesøndag

14 3
Skolens påskeferie

4
Skolens påskeferie

5
Skolens påskeferie

Barnehagen stenger 12.00

6
Skjærtorsdag

7
Langfredag

8
Påskeaften

9
1. Påskedag

15 2. Påskedag     10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 23

17 24 25 26 27 28 29 30

HUSK Å GI REGISTRERE I APPEN OM DITT BARNS SOMMERFERIEAPRIL 2023

Inkluderende barnehagemiljø
Mitt valg

Realfag Bevegelsesglede

Vi tar vare på kroppen vår Mangfold i naturen Hoppe aktivitet
Finmotorisk aktivitet

✓ Hva kan man spise?
→ Vi øver på å være forsiktig med ting vi     

finner 
✓ Gode og vonde berøringer

→ Øve på å vise hvor man har vondt
✓ Få erfaringer med følesansen
✓ Lære om hvordan kroppen vår fungerer

✓ Barna opplever undring over naturens 
mangfoldighet

✓ Varierte hoppeaktiviteter stimulerer 
grovmotorikken

✓ Aktiviteter som fremmer bevegelser i  
ansiktet, hender og føtter.
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Nord-Odal kommune

PLANLEGGING DOKUMENTASJON VURDERING

Foregår på planleggingsdager, 
personalmøter, 
ped.ledermøter, 
avdelingsmøter og 
pedagogenes plantid.

Årsplanen danner grunnlaget 
for vårt pedagogiske arbeid

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

Daglig informasjon ved 
levering og henting

Skriver på informasjonstavler 
om hva vi har gjort

Sender ut Dagbok-innlegg på 
Appen

Henger opp utskrifter av 
bilder, eller bruker 
læringsbrett og viser bilder. 

Foreldresamtaler med skriftlig 
referat. 

Våre planer vurderes jevnlig i 
løpet av året

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

TRAS brukes ved behov for å 
kartlegge språklige 
ferdigheter. 

Pedagogisk arbeid

http://www.nord-odal.kommune.no/om/gravliesaksa.php4
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MAI 2022
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
Grunnlovsdag

18
Kr.himmelfartsdag

19
Planleggingsdag

barnehagen er stengt

20 21

21 22 23 24 25 26 27
Pinseaften

28
1.pinsedag

22 29
2. pinsedag

30 31

Inkluderende barnehagemiljø
Mitt valg

Realfag Bevegelsesglede

Vi tar vare på hverandre Bærekraftig utvikling Uteaktivitet
Stor/ liten ball

✓ Vise gjensynsglede
✓ Gi hverandre ros
✓ Tilhørighet på avdelingen
✓ Øve på å gjøre noe for andre

✓ 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

✓ Varierte aktiviteter ute og på tur 
gir barna glede av å være i 
aktivitet og gi inspirasjon til 
variert lek

✓ Lek med ball videreutvikler øye-
/hånd-koordinasjonen

Barna i sentrum har 
det bra!

-Sand barnehage –
HIPP HURRA!

HURRA!
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JUNI 2023
UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

22 1 2 3 4

23 5 6
Sommerfest
17.15-19.15

7 8 9 10 11

24 12 13 14 15 16
Skolens siste 

skoledag

17 18

25
Skolen sommerferie

19 20 21 22 23
Sankthansaften

24
Sankthansdagen

25

26
Skolen sommerferie

26 27 28 29 30

OVERGANG MELLOM AVDELINGENE
• Besøksdager sammen med kjent personale
• Besøke og bli kjent på utelekeområdet
• Personalet på ny avdeling gjør seg kjent 

med nye barn
• Tilpasser overgangen etter barnas behov
• God dialog med foreldrene
• Innlemme barnet i fellesskapet på 

avdelingen
• Barnet flytter selv over på sin nye avdeling 

siste dag før sommerferien, dere foreldre 
henter barnet på ny avdeling. 

FAU inviterer til sommerfest
• På sommerfesten har dere 

foreldre en gylden mulighet 
til å snakke sammen og bli 
bedre kjent.

• Familien har med seg mat og 
drikke.

• FAU holder loddsalg og 
premiene anskaffes fra dere 
foreldre.

• Vi har tradisjon på at barna 
synger for oss.



FERIETID I 
BARNEHAGEN

Mange har ferie.

Husk å smøre 
med solkrem før 

du kommer
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JULI 2023

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

26
Skolen sommerferie

1 2

27
Skolen sommerferie

3 4 5 6 7 8 9

28
Skolen sommerferie

10 11 12 13 14 15 16

29
Skolen sommerferie

17 18 19 20 21 22 23

30
Skolen sommerferie

24 25 26 27 28 29 30

31 31 Nytt 
barnehageår!

SOMMERSTENGT UKE 29

SOMMERSTENGT UKE 28

SOMMERSTENGT UKE 30

Planleggingsdager
10.08 og 11.08.2023 



Alders-

grupper

Kommunikasjon, språk og tekst

MÅL

Kropp, bevegelse, mat og helse

MÅL

Kunst, kultur og kreativitet

MÅL

Natur, miljø og teknologi

MÅL

• Barna blir kjent med hverdagsord og 
enkle begreper

• Barna blir kjent med sang og rytme
• Barna blir kjent med bildebøker og bøker 

med enkel tekst
• Barna blir kjent med hverandre

• Barna peker på benevnte kroppsdeler
• Barna øver på å spise og drikke selv
• Barna øver på grovmotoriske bevegelser

• Barna blir kjent med noen sanger, 
sangleker og beveger seg til musikk

• Barna blir kjent med fingermaling og 
begynnende bruk av pensel

• Barna kjenner seg og andre igjen på 
bilder

• Barna får oppleve ulike typer vær
• Barna hører om ulike dyr
• Barna får begynnende erfaring med 

konstruksjonslek

• Barna blir kjent med eventyr og 
fortellinger

• Barna øver på å bruke muntlig språk til 
løsning av konflikter

• Barna øver på grov- og finmotoriske 
bevegelser

• Barna vasker hender før måltider og etter 
utelek

• Barna prøver å smake på forskjellig mat

• Barna får erfaring med ulike 
rytmer og bevegelser.

• Barna leker enkel rollelek
• Barna få opptre sammen med 

andre barn 

• Barna får kjennskap til dyr, planter og 
trær 

• Barna får utforske nærområdet
• Barna får kjennskap til årstidene
• Barna får kjennskap til menneskets 

aldersspenn

• Barna bruker språket aktivt med et 
variert ordforråd

• Barna blir kjent med skriftspråket
• Barna øver på å fortelle og dramatisere

• Barna smører mat selv
• Barna får kjennskap til tannhelse
• Barna får kjennskap til menneskekroppen 

og blir glad i egen kropp 
• Barna videreutvikler motoriske ferdigheter 

og øver på kroppskontroll

• Barna bruker ulike teknikker, 
materialer, verktøy og teknologi 

• Barna får lytte til eventyr og 
fortellinger

• Barna får felles musikkopplevelse 
• Barna lærer seg farger

• Barna får kjennskap til bruk av 
kamerafunksjon

• Barna får mer avansert erfaring med 
konstruksjonslek

• Barna får kunnskap om 
avfallshåndtering

• Barna får erfaring med og kjenner igjen 
noen bokstaver eks. forbokstaven i 
navnet sitt

• Barna får erfaring med lekeskrift og 
bokstaver

• Barna får møte ulike språk og dialekter
• Barna besøker biblioteket jevnlig

• Barna oppfatter seg selv og sin kropp 
positivt

• Barna blir bevisst retten til å bestemme 
over egen kropp og respektere andres 
grenser

• Barna får erfaring med prosessen fra mat til 
måltid

• Blir kjent med  tradisjonelle 
barnesanger

• Barna på blå gruppe deltar i 
lesestund på biblioteket

• Blir kjent med billedkunst
• Barna får uttrykke seg gjennom 

musikk/dans

• Barna utvikler respekt for naturen og 
dyreliv

• Barna får friluftsliv-opplevelser
• Barna får utforske sammenhenger i 

naturen
• Barna skal lære om brannvern

• Barna øver på språkforberedende 
aktiviteter 

• Barna deltar aktivt i fin- og grov- motoriske 
aktiviteter

• Barna øver på selvstendighet ved 
påkledning og toalettbesøk

• Barna får forståelse og respekt for at alle er 
forskjellige

• Barnet lager  bøker/fortellinger, 
systemer  og mønstre

• Barna presenterer eget uttrykk
• Barnet synger sanger med flere vers
• Barna opplever kunst- og 

kulturopplevelse sammen med 
andre

• Barna opplever glede og stolthet 
over egen kulturelle tilhørighet

• Barna øver på å ta vare på naturen ute 
og på tur 

• Barna ser større sammenhenger i 
naturen slik som f.eks årstidene, se at 
frø kan bli til grønnsak o.l.

• Barna får begynnende forståelse for 
livsløpet
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PROGRESJON I FAGOMRÅDENE Med blikk for barnet i læringsprosessen



Alders-grupper Antall, rom og form

MÅL

Etikk, religion og filosofi

MÅL

Kunst, kultur og kreativitet

MÅL

• Barna får kjennskap til grunnleggende matematiske  
begreper; over , under,  gjennom, størst, minst og 
mellomstor

• Barna har mulighet til å undersøke ulike former 
gjennom lek

• Barna viser hverandre omsorg/er gode mot hverandre

• Barna sier hei/ha det
• Barna sier takk for maten
• Barna deltar i markering av høytider

• Barnet bli trygg på seg selv, personale og andre 
barn i barnehagen

• Barna opplever at de medvirker i hverdagen

• Barna får øvelse i å sortere ut fra størrelse, form, farge 
og mønster

• Barna får erfaring med konstruksjons-lek
• Barna får erfaring med å telle opp til fem

• Barna tar hensyn til hverandre
• Barna blir kjent med egne følelser
• Barnet ytrer eget behov

• Barna knytter vennskapsbånd
• Barna lærer å ta hensyn til hverandre
• Barna utforsker nærmiljøet på tur

• Barna øver på å  sorterer lekemateriell i kategorier
• Barna får orientere seg i forskjellige rom  på 

avdelingen
• Barna får  erfaring med tall, telling og former

• Barna øver på rekkefølge

• Barna får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og 
humanistisk arv og tradisjon

• Barna blir kjent i nærmiljøet rundt barnehagen 
og i Sand sentrum/bygninger

• Barna  hjelper og respekterer hverandre
• Barna blir kjent med norske og andre kulturer

• Barna øver på å telle fra 1 – 10
• Barna øver på mengdeforståelse
• Barna kjenner igjen noen geometriske figurer
• Barna får prøve enkle spill med terning

• Barna får kjennskap til ulike religioner og livssyn • Barna får kjennskap til ulike tradisjoner og 
skikker

• Barna lærer at det å være ulike er verdifullt

• Barna blir kjent med mengde 1 - 10
• Barna sammenligner størrelser i sine omgivelser
• Barna blir kjent med noen geometriske figurer
• Barna får erfaring på å løse matematiske utfordringer

• Barna får erfaring med konstruksjonslek 

• Barna får en forståelse for at det finnes mange ulike 
måter å forstå ting på og leve sammen på

• Barna øver på å sette seg inn i andres ståsted og erfarer 
at egne valg og handlinger kan påvirke situasjoner

• Barna står til ansvar for sine handlinger

• Barna blir kjent med bygda vår som en del av 
Norge, og  Norge som en del av verden

• Barna blir kjent med skolen/SFO
• Barna blir kjent med barn i nabobarnehagen 

som skal begynne på skolen/SFO
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PROGRESJON I FAGOMRÅDENE
Med blikk for barnet i læringsprosessen
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