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STYREREN HAR ORDET
Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et nytt 
barnehageår. Hvis du er helt ny er du sikkert spent på å bli 
kjent med oss. De eldste barna fra småbarnsavdelingene 
skal begynne i Ormebolet, det blir en ny hverdag for dem. 
Nye relasjoner og bånd skal knyttes… 

I år har vi i samarbeid med foreldrene i Samarbeidsutvalget 
(SU) besluttet at årsplanen kun skal være elektronisk. 
Vi i SU ønsker at årsplanen skal være et levende dokument 
og da er tilgjengelighet viktig for oss. Dere vil ha årsplanen 
tilgjengelig på mobil, nettbrett og pc. 
Fra 1 august 2017 har vi fått ny Rammeplan for barnehagen. 
Den kan du lese her www.udir.no
Den er vår “grunnlov” og bestemmer hva barn skal oppleve 
og lære i barnehagen. Den nye planen er tydeligere på hva 
personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. 
For eksempel blir det tydeligere at personalet skal forebygge 
og stoppe utestengelse og mobbing. Vi hadde dette som tema 
på foreldremøte i vår. I høst skal vi lage en handlingsplan for 
hvordan vi ivaretar barn som blir krenket eller mobbet. 

Vi vil i år ha spesiell oppmerksomhet på to satsingsområder. 
Det ene er KOM OG LEK! Dette temaet skal det satses på i 
Øvre Eikers fem kommunale barnehager. Dette er vi svært glad 
for på barnas vegne. Vi har tro på leken! Leken er barnets 
viktigste arena for å finne ut hvem er jeg? Og hvem skal jeg bli? 
Barn vil leke og de ansvarlige voksne følger barnas utvikling, 
slik at leken blir god for alle.  
Det andre satsningsområdet er Livsmestring og helse, SE MEG, 
HER ER JEG! Hvis vi smaker litt på ordet livsmestring kan det 
handle om å hjelpe barn til å tro at de kan. Dette krever gode 
relasjoner mellom barn og voksne. Vi skal møte barna med 
anerkjennelse, bekreftelse, humor, nysgjerrighet og empati. 
Sammen med dere foreldre kan vi gjøre barna i stand til å 
håndtere livet. 

Vi håper at når dere forteller barna deres at de skal i 
barnehagen “ så lyser det i øynene deres”. 
De gleder seg til å gå i barnehagen. 

God lesning! 

Velkommen 
til nytt 
barnehageår!

Midt i naturen - barnas gode arena for læring og opplevelser!
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Innholdsfortegnelse 

Midt i naturen - barnas gode arena for læring og opplevelser!

Mail: wenche-b.rustand@ovre-eiker.kommune.no / tlf.: 419 24 110   Nettadresse: ormasen.oekbarnehage.no
Besøksadresse: Bjørnefaret 7, 3320 Vestfossen • Bjørnehiet: 908 16 627  • Harestua: 902 47 133 • Eskil 97424488 • Kristine 97423924 • Henning 97424162 • Per Inge 46956701
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Ormåsen barnehage
Ormåsen barnehage er en barnehage bestående av to 
tradisjonelle småbarnsavdelinger og to naturavdelinger 
for store barn

Bjørnehiet og Harestua 
(1 – 3 åringer)
Hverdagen til de yngste består av gode opplevelser gjennom 
hverdagsrutiner – hverdagene er stimulerende nok i seg selv. 
Vi har fokus på omsorg, trygghet, lek og opplevelser utendørs. 
Små barn lærer gjennom bruk av kropp og sanser. Vi er opptatt 
av allsidige fysiske aktiviteter ute og inne som fremmer barnas 
motorikk, slik at de blir gode til og ferdes i skog og mark. 
De yngstes tumleplass er først og fremst innenfor gjerdene 
og barna vil gradvis introduseres for nye utfordringer.

Ormebolet: Gammel hytte og Ny hytte 
(3 – 6 åringer)
I Ormebolet er vi opptatt av at barna skal få erfare og oppdage 
mulighetene naturen kan gi av aktiviteter, spenning og læring. 
Undringen over smått og stort ute i naturen stimuleres gjennom 
samtaler, utforskning, sansing og refleksjoner, som er viktige 
betingelser for læring. Leiken er det viktigste for oss på 
Ormebolet. Det er i leiken barna lærer mest om seg selv og 
andre. Barna er ute i all slags vær meste parten av dagen. 
De fleste dager i uka går mindre grupper av barn på tur.

Turplasser
I barnehagen har vi mange turplasser som befinner seg i ulik 
avstand fra barnehager. Flere av stedene er et stykke å gå til 
og gir barna større utfordringer og variasjon i opplevelsene sine. 
Lengden på turene utvikler seg gjennom barnehageåret og etter 
barnas utvikling og forutsetninger.
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DOFFENTOPPEN

FROSKETOPPEN

KNERTENPLASSEN

BÅLHYTTA

TRELAVOEN

BÅLHYTTE SKILEIK NYHYTTA

GAMLEHYTTA

SOLTOPPEN

EVENTYRTOPPEN
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Overganger
Ny i barnehagen – tilvenning og relasjonsbygging
Vi har fokus på å gi barna en trygg og god opplevelse når de 
trer inn i nye “verdener”. De voksne i Ormåsen barnehage skal 
møte barna med sensitive, inkluderende, anerkjennende og 
responderende holdninger. En primærkontakt vil ha ansvaret 
for å ta i mot barn og foreldre/foresatte i oppstarten. Det er 
en trygghet for både små og store å ha ett menneske å knytte 
seg til i starten. På denne måten ønsker vi å skape et tillitsfullt 
forhold hvor barnet skal føle seg sett, hørt og forstått - et godt 
utgangspunkt for videre relasjonsbygging. Tilvenningen må 
skje på barnets premisser og foregår i tett dialog med foreldre/
foresatte slik at vi kan gi barnet en best mulig start på barne-
hagelivet. Noen dager ut i tilvenningsprosessen vil vi ha en 
oppstartsamtale for å kunne snakke om inntrykk og opplevelser 
under oppstarten, forventninger videre og evt. praktisk info. 

Overgang fra Bjørnehiet/Harestua til Ormebolet
De eldste på Bjørnehiet og Harestua er gjennom året på avtalte 
besøk i Ormebolet der vi legger våre faste turer innom og spiser 
gjerne nista der. Utover våren blir vi med grupper av barn og 
voksne på turer. Dermed legger vi til rette for at barna kan knytte 
relasjoner med barn og voksne på Ormebolet. For noen barn 
kan overgangen fra småbarnsavdeling oppleves som en ny 
tilvenning.

Overgang barnehage-skole
Det er et tett samarbeid mellom NFO, skole og oss. Barna er på 
jevnlige besøk på NFO på våren, for å bli kjent der. Barna hilser 
på faddere og lærere i god tid før skolestart. Barna er noe 
sammen som gruppe hver uke med tilrettelagt innhold. 
De vil ha egne aktiviteter gjennom året, noe avdelingsvis og 
noe i blandede grupper fra Ny/Gammel hytte.
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“Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet 
ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide nært i 
samarbeid og forståelse med foreldrene”.
( jf. barnehageloven §§ 1 og 4.)

Det er viktig at både foreldre og personalet har en felles 
holdning om at vi trenger hverandre, for at barnehagetilbudet 
skal være til det beste for barnet. Samarbeidet bidrar til å skape 
trygghet og optimale utviklingsmuligheter for barnet. 
Gjennom dialog og gode relasjoner skapes det tillit, slik at det 
gode samarbeidet etableres. Foreldrene og personalet har et 
felles ansvar for at samarbeidet utvikler seg i riktig retning, men 
det er personalet som har hovedansvaret. Det gjennomføres 
foreldresamtaler 1-2 ganger i året.  Det arrangeres minst et 
foreldremøte og en temakveld i løpet av året.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen. Foreldrerådet 
kan selv avgjøre om de ønsker å opprette et arbeidsutvalg FAU. 
Samarbeidsutvalget SU består av valgte representanter fra 
foreldrene, de ansatte og en politisk oppnevnt representant. 
SU har som oppgave å være et rådgivende, kontaktskapende 
og samordnede organ. SU skal bli forelagt saker som er viktige 
for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til 
foreldrene. 

Foreldresamarbeid
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Lov om barnehager
Her står det formelle lovverket alle barnehager må 
forholde seg til. Den sier om årsplan: “Med utgangspunkt i 
rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for 
hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske 
virksomheten”(Lov om barnehager § 2).

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
I rammeplanen står det: “Alle barnehager skal utarbeide en 
årsplan. Barnehagens planer bør ses i sammenheng med 
kommunal planlegging av barnehagesektoren og av barns 
oppvekstmiljø”. Målet med rammeplanen er å gi styrere, 
pedagoger og det øvrige personalet en forpliktende ramme for 
planlegging, gjennomføring og vurdering av barne-
hagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til 
foreldre, eier og tilsynsmyndighet. 
Rammeplanen danner dermed grunnlaget for barnehagens 
årsplan, månedsplaner og ukeplaner.

Øvre Eiker kommunes “Sammen”-visjon: 
Øvre Eiker kommune har visjonen “Sammen skaper vi et 
livskraftig Øvre Eiker” som ledetråd for alt arbeid. I det ligger 
at det er viktig med bidrag fra alle for å oppnå optimale mål til 
felles beste. 

Barnehageseksjonens visjon: 
“Kompetanse for framtida” er en visjon som legger føringer 
for barnehagens egen visjon og mål. 

“Strategi for økt kvalitet i barnehage” er et arbeids-
dokument som angir hva barnehagene skal jobbe mot på ulike 
nivåer. Barnehagen har en lokal plan med mål og tiltak for 
barnehagens utvikling. 

Barnehagens 
retningslinjer
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Visjon
Vi gir barn opplevelser som vil påvirke deres livskvalitet og 
helse livet ut.

Mål 
Skape gode relasjoner gjennom lek og fysisk aktivitet i 
naturen – som bidrar til glede, mestring og læring. 

Ormåsen barnehage skal representere og videreformidle 
verdier som anerkjennelse, respekt, likeverd og omsorg. 

De voksne i Ormåsen barnehage skal være barnas advokat – 
barna skal bli tatt på alvor og møtt med tillit og åpenhet. Vi skal 
ha fokus på relasjoner i møtet mellom mennesker. Dette handler 
om den voksnes evne til å “se” det enkelte barn på dets 
premisser. 

Vi vet fra forskning at måten barn blir møtt på har stor 
betydning for hvordan de ser på seg selv og formes til å bli den 
de er. 
For oss betyr dette:
• Alle barn skal bli sett, hørt og forstått.
• Lyttende voksne som møter barnets perspektiv 
 med undring, respekt og engasjement. 
• Voksne som tar seg tid, er sensitive 
 og tolker de minste barnas kroppsspråk.
• Voksne som er anerkjennede, inkluderende og empatiske.

Barnehagens visjon 
og grunnverdier

Vi gir barn opplevelser 
i naturen som vil påvirke deres 

livskvalitet og helse livet ut.
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Omsorg og tilknytning
Omsorg er forutsetningen for alt som skjer i barnehagen! 
Barn som opplever å bli møtt av voksne som er varme, 
imøtekommende og oppmerksomt tilstede, vil også føle seg 
friere til å utforske, leke og lære. Omsorgen skal prege alle 
situasjoner i hverdagslivet og det skal legges til rette for 
omsorgsfulle relasjoner mellom voksen/barn og barna imellom. 
Omsorg skaper trygghet og tilknytning og er grunnlaget for 
barns utvikling og trivsel i barnehagen. 

Barns medvirkning
“Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 
planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. 
Alle barn skal kunne erfare og få innflytelse på det som skjer 
i barnehagen”. (jf. Rammeplanen kap 4.)
En vid forståelse av begrepet medvirkning inkluderer en 
individuell forståelse, barnets rett til valgfrihet, selvbestemmelse, 
det å bli sett, hørt og forstått. I tillegg handler det om en kollektiv 
forståelse som inneholder, deltakelse, samarbeid, det å kunne 
lytte til andre og delta i et demokrati. Barnehagen må observere 
og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov.

Likestilling og likeverd 
Barnehagen skal arbeide for å fremme likestilling og likeverd. 
Alle barn skal ha like muligheter til og bli sett og hørt og 
oppmuntres til å delta i alle aktiviteter. Begge kjønn skal få 
varierte utfordringer og ha lik mulighet til vekst og utvikling ut fra 
egne forutsetninger. Personalet må være gode rollemodeller og 
reflektere over egne holdninger for best mulig å kunne formidle 
og fremme likestilling og likeverd. Ansettelse av menn er en 
bevisst strategi, som et ledd i likestillingsarbeidet i barnehagen. 

Pedagogisk 
arbeid
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Læring
I barnehagen skjer det læring hele tiden, enten i formelle og 
planlagte aktiviteter eller i uformelle situasjoner. De viktigste 
læringsituasjonene i en barnehage oppstår i daglig samspill, 
lek og vennskap barn i mellom, og i samspillet mellom barn og 
voksne.
Vårt personale har lekekunnskap, og deltar i lek på barns 
premisser, initierer lekesituasjoner, og bruker leken som arena 
for læring. I praksis betyr dette at vi finner «lommer» i leken der 
vi kan undervise barna og forsterke barns læringsutbytte.
I rammeplanen for barnehager presiseres det at barnehagen 
skal gi barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle 
områder. Vi skal legge til rette for gode og tilpassede læring-
smuligheter med mål om å fremme barnas utforskerglede og 
nysgjerrighet. Dette gjør vi ved at barnas egne spørsmål  og 
interesser er grunnlaget for alle læringssituasjonene som 
oppstår i hverdagen.

Vennskap og relasjoner
Vennskap er sentralt for vår emosjonelle, sosiale og moralske 
utvikling. Venner bidrar til tilhørighet, meningsskaping, trivsel, 
humor og glede. Vi kan dermed slå fast at vennskap og positive 
relasjoner er avgjørende for en god psykisk helse. Utvikling av 
positive relasjoner er derfor et svært sentralt område i barne-
hagen. Allerede i barnehagealder kan barn utvikle varige og 
stabile vennskapsbånd, samtidig er det viktig å huske på at 
vennskap i tidlig alder kjennetegnes ved åpne og fleksible 
vennskapsrelasjoner. I Ormåsen barnehage legger vi til rette for 
vennskap og gode relasjoner ved å være varme, inkluderende 
og positive rollemodeller, samtidig som vi skal være tilgjengelige 
deltakere i barnas lek. 

Danning
Danning er en livslang prosess som skal sette barnet i stand 
til å håndtere livet og se seg selv og andre som verdifulle 
medlemmer av et større fellesskap. I barnehagen skal barna få 
delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. 
Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i 
den verden de er en del av. 
Gjennom samspill, dialog, lek og utforskning skal barnehagen 
bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, 
evne til å møte motstand og handlingskompetanse, slik at de 
kan bidra til endringer. Vi har som mål at vi skal hjelpe barna til 
å bli selvstendige og trygge på seg selv.

Bærekraftig utvikling  
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen 
heter det i barnehagens formålsparagraf. Bærekraftig utvikling 
handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine 
grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige 
generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler mye 
om hvordan vi forvalter de ressursene vi har i naturen, men 
barna skal også gjøre seg erfaringer med å gi og motta 
omsorg. Vi skal bidra til at barna får gode naturopplevelser, 
slik at de kan bli glad i den, og forstå samspillet i naturen og 
mellom mennesket og naturen. Dette krever at personalet er 
aktive og kunnskapsrike voksne som kan tilby svar på barnas 
spørsmål og samtidig være medundrende og medlærende.
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Bruk av digitale verktøy tar stadig større plass i barnehagen. 
Ved bruk av dette skal personalet være aktive sammen med 
barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke 
dominere som arbeidsmåte (Rammeplanen 2017)

Digitale verktøy i bruk i barnehagen per i dag:
• Søke informasjon og kunnskap om bl.a. sopp, blomster,   
 spor, fauna, fugler ol.

• Apper/programmer for tilegning av kunnskap 
 innenfor fagområdene.

• Instagram som dokumentasjon.

Personalet skal bl.a.
• Utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk,  
 ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og 
 ivaretta barnas personvern

• Legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv   
 skaper noe gjennom digitale uttrykksformer

• Utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy med  
 barna. (Rammeplanen 2017)
 

I barnehagen jobbes det daglig med å oppfylle kravene fra 
rammeplanen og barnehageloven. 
Dette arbeidet dokumenteres gjennom flere ulike arenaer, som: 

- Utstillinger/installasjoner av barnas produkter inne og i   
 barnehagens uteområde. 

- Bilder av opplevelser/prosesser som barnas har vært en del  
 av. Dette er et godt utgangspunkt for gode samtaler mellom  
 barn/foreldre/personale. 
 Vi legger også ut bilder på instagram, hvor fokuset er 
 opplevelser, samspill og læring i fellesskap. 
 #harestua_bjornehiet / #ormebolet_naturbhg. 

- Månedsbrev/ukeplaner med evalueringer av perioder 
 som har vært. Her konkretiseres innholdet av måneden 
 som kommer, og en oversikt over hva avdelingene har 
 gjort i måneden som har gått. 

- Dagsrapport: kort, stikkordsmessig oppsummering av 
 dagens innhold på hver avdeling. (Bjørnehiet og Harestua)

- Ved prosjektjobbing/arrangementer og markeringer 
 evaluerer vi i etterkant for å sikre at det pedagogiske 
 arbeidet stadig utvikles og endres dersom det er behov 
 for det. 

Barnehagens 
digitale praksis

Dokumentasjon
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Livsmestring og helse
“du tenker at barnet ditt skinner. Og hun sier til deg: 
Se på meg. Se meg nå! Og da mener hun ikke at du skal 
se på henne. Hun vil at du skal se hvem hun er”
(Margreth Olin 2009)

I rammeplan står det at “barnehagen skal ha en helse-
fremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal 
fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barns trivsel, 
livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge 
krenkelser og mobbing”.

Barnehagen kan fremme psykisk helse. God psykisk helse er 
helt avgjørende for at et menneske skal ha et harmonisk og 
rikt liv. Personalet har et ansvar og en mulighet i relasjonen 
med barna. Vi kan bidra til å styrke barnas robusthet, trivsel og 
positive psykisk helse i form av evne til å regulere følelser, tenke 
fornuftig, koordinere sin adferd med andre og mestre sosiale 
utfordringer. 

Arne Holte, professor i helsepsykologi ved universitetet i Oslo 
har i lengre tid forsket på barns psykiske helse. Han har 
kommet frem til syv helsefremmende punkter for psykisk helse.

1. Identitet og selvrespekt. Følelsen av at man er noe, 
 at man er noe verdt

2. Mening i livet. Følelsen av å være del av noe større 
 enn en selv, at noen trenger deg.

3. Mestring. Følelse av at man duger til noe, at det er 
 noe man får til

4. Tilhørighet. Følelse av å tilhøre, høre hjemme et sted.

5. Trygghet. Kunne føle, tenke og handle uten å være redd

6. Sosial støtte. Følelse av at det spiller noen rolle for andre 
 hva men gjør eller ikke gjør.

7. Sosialt nettverk. At man har noen å dele tanker og følelser  
 med, noen som kjenner en, bryr seg om en, vil passe på en  
 når det trengs. 
 

Satsningsområder
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Satsningsområder

Han mener at barnehager som leverer i forhold til disse 
punktene er psykisk helsefremmende. Han sier videre at den 
viktigste faktoren for barns psykiske helse er; hvordan 
relasjonen mellom barn - voksen er. Vi skal i tiden fremover rette 
blikket innover i personalet og løfte frem betydningen av god 
kvalitet i relasjonen mellom barn og voksne. Vi skal bidra til at 
barn utvikler en sunn selvfølelse. Barn med sunn selvfølelse 
aksepterer seg selv og liker seg selv. Blant annet ved at vi 
bevisst reflekterer over hvordan vi møter barn i ulike situasjoner. 
Vi skal ha gode rutiner og mot til å handle hvis vi oppdager barn 
som blir krenket eller mobbet. 
Mål: Alle barn skal føle at de er betydningsfulle og en viktig del 
av fellesskapet. Personalet skal:
- Møte barna med varme, som viser at de er glade i barna.  
 (Jeg har lyst til å være sammen med deg!)

- Arbeide etter prinsippet, oppmerksomt nærvær (ON). 
 Blant annet ved å være bevisst på relasjonene. 

- Være engasjert i barna, de voksne skal vise at de er 
 interessert i å finne ut; hvem er du? 

- Bidra til et godt og tett foreldresamarbeid

- Hjelpe og oppmuntre barna til å utvikle vennskap, 
 slik at alle barna har minst en venn

- Lage handlingsplan for hvordan håndtere barn 
 som blir krenket eller mobbet

LEK – KOM OG LEK
Lek er barndommens kjennemerke. Rammeplanen 2017 slår 
fast at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens 
egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for 
lek, vennskap og barnas egen kultur. Gjennom leken får barna 

motoriske-, kognitive-, sosiale- og språklige ferdigheter. Leken 
er identitetsskapende og bidrar til at barn får en forståelse av 
seg selv på flere ulike områder. Leken er barnas måte å utforske 
verden på og prøve ut erfaringer de har gjort seg. De lærer og 
utvikler dermed en sammensatt kompetanse gjennom lek. 
Dette gir oss i barnehagen et stort ansvar når det gjelder å 
tilrettelegge for lek. Vi må gi tid og rom til lek. Personalet må ha 
god lekekompetanse, vi må være tilgjengelige og vi må kunne 
støtte, veilede, inspirere og oppmuntre til positiv lek. Lek er 
læring, og dermed barnehagens sentrale arbeidsmetode.
Naturen vi omgir oss med i Ormåsen barnehage gir barna 
nesten ubegrensede handlingsmuligheter og stadig nye 
impulser til leken. Her kan vi bl.a. være fysisk aktive med varierte 
motoriske utfordringer, vi kan leke spennende rollelek, bruke 
naturens elementer i kreativ lek, oppleve utforskertrang og 
nysgjerrighet. Barna kan lære hverandres og egne grenser å 
kjenne gjennom risikofyltlek og herjelek.

Mål: Alle barna skal ha gode opplevelser i lek og samspill med 
andre barn. Personalet skal:
- Sørge for at leken har høyeste prioritet, ved kreativ bruk av tid,  
 materiell og rom

- Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke  
 med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner

- Legge til rette for felles opplevelser, som kan være inspirasjon  
 til barnas lek (berike barnas lek)

- Sørge for at barna opplever mestringsfølelse når de leker

- Være engasjerte og deltakende i  barnas lek

-  Være aktivt observerende, enkelte ganger uten å røre, andre  
 ganger støtte, vedlikeholde og verne om leken.
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Fagområder med 
progresjonsplan 
I år vil vi jobbe mer i prosjekt. Utgangspunktet i små og store 
prosjekter er barnas interesser, spørsmål og nysgjerrighet. 
Når vi arbeider i prosjekt er målet å undersøke noe, skape ny 
kunnskap, få ny innsikt og nye teorier. For barna dreier prosjekt 
arbeid seg om å samle erfaringer og opplevelser som grunnlag 
for videre læring. Det som skjer i øyeblikket “her og nå” er viktig. 

Rammeplanen beskriver syv fagområder som hver dekker et 
bredt læringsfelt. Flere fagområder vil ofte være representert 
samtidig i det pedagogiske arbeidet og i forbindelse med 
hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Barn utvikler seg ulikt 
og trenger ulik grad av utviklingsstøtte. Noen ganger skal de 
voksne gå først og ta initiativ. Noen ganger går de voksne 
ved siden av. Barna tar initiativ og de voksne følger initiativet. 
I løpet av barnets tid i barnehagen, ønsker vi at barnet skal 
oppleve mestring. Aldersinndelingen er fleksibel, men 
veiledende. 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

- bruke språket enda mer aktivt
- leike med lyd, rim og rytme
- øve på å sortere og kategorisere
- øve på å motta og utføre kollektive beskjeder
- øve på å skrive navnet sitt og leikeskrive

- bruke språket sitt aktivt
- bli lest for
- oppleve å bli forstått
- bli kjent med rim og regler, sanger,
  billedbøker og eventyr
- få trening i å følge opp enkle beskjeder
- få leike rolleleik

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

- bli kjent med hverandre
- bli kjent med lyd og rytme
- oppleve å få respons på ytringer
- bli lest for
- pekebøker, billedbøker og bli sunget for og med
- bli lyttet til og erfare bruk av verbalspråket
- bruke kroppsspråket aktivt

- Ha kjennskap til du ulike fargene
- bli lest for
- lengre fortellinger
- leike og tøyse med språket
- kunne fortelle/gjenfortelle og fremføre
- kunne sette ord på følelser
- delta i samtale og undring

- skape tekst fra opplevelser 
- bruke språket i konflikthåndtering
- få oppleve høytlesing og lange fortellinger
- få et grunnlag for senere lese og skriveopplæring
- øve på å skrive navnet sitt og leikeskrive
- få stimulert sine evner til å bruke språket som
  redskap for logisk tenking
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- få kjennskap til smaker og konsistenser
- drikke og spise maten selv
- få utforske uteområdet
- få oppleve nærhet med andre barn
- få erfaring med grovmotorisk leik 
 på avdelingen og i gymsalen
- få god balanse mellom aktivitet og hvile
- få uttrykke seg gjennom kroppen og oppleve mestring

- få selvstendighetstrening
- gjøres bevisst på at de har tisset/bæsjet
  slik at de etter hvert kan si ifra selv
- lære å benevne kroppsdeler
- øve på å smøre maten selv
- få et variert kosthold og få forståelse av
  hvor maten kommer fra.
- så grønnsaker
- få trening i finmotoriske aktiviteter
- øve på av- og påkledning og håndvask
- være mye ute i variert terreng
- få ivaretatt sitt behov for hvile i løpet av dagen

- få økende fysiske utfordringer ute
- få mulighet til å gå på ski
- få bruke egen sykkel i barnehagen
- få et bevisst forhold til hygiene;
  håndvask etter toalettbesøk og før måltid
- delta i sang og bevegelsesleik
- få oppleve og erfare dans og musikk
- få erfaring med å gå på tur med egen sekk
- kanoturer på Jungervannet

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

- få god tilgang til store områder å bevege seg på 
- få være med når det lages mat, bevissthet om hva er 
sunn mat.
- lære om referansepunkter i skog og mark
- være med å forvalte og videreutvikle
  barnehagens helårsplasser
-kanoturer på Jungervannet

- lære å snakke om og vise respekt for ulikheter, 
  hvem vi er og hva vi mestrer
- få oppleve lengre turer i nærmiljøet, 
- lære tradisjonelle leiker
-Kanoturer på Jungervannet

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

- få ulike sanseopplevelser
- de skal få “ta og føle”
- gis tid til og utforske ulike materialer
- få oppleve bruk av konkreter ved formidling
- barna skal bli lest og sunget for
- få erfaringer med bøker
- få oppleve skaperglede
- prosessen i aktiviteten er viktig ikke sluttproduktet

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

- få rom til å utfolde seg
- gis et mangfold av muligheter til sanseopplevelser
- få tilgang til utkledningstøy
- bli lest og fortalt for.
- bli kjent med bokbamsen
- bli kjent med ulik litteratur
- prosessen i aktiviteten er viktig ikke sluttproduktet

- legge til rette for å holde på med fantasileik, drama
- kunne utvikle tegneferdigheter
- utvikle rolleleiken
- få erfaring med ulike formingsteknikker
- få erfaring med ulike verktøy
- få kjennskap til sanger, rytme og dans
- være med på Rockefesten, synge, danse og oppleve 
levende musikk

- oppleve å være sammen om kulturelle opplevelser
- få utforske naturen, undre seg og utfolde sin
  kreativitet
- få møte nye uttrykksformer
- gis flere inntrykk i forhold til kunst og kultur, drama
- være med på Rockefesten, synge, danse og oppleve 
levende musikk

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

- få kulturopplevelser i nærmiljøet, for eksempel gamle 
gruver, boplasser og krigsminner. 
- være med på Rockefesten, synge, danse og oppleve 
levende musikk.
- få ta del i dramatisering og formidling til andre, bla. Hakke-
bakkeskogen

5-6 år
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- få ulike sanseopplevelser
- de skal få “ta og føle”
- gis tid til og utforske ulike materialer
- få oppleve bruk av konkreter ved formidling
- barna skal bli lest og sunget for
- få erfaringer med bøker
- få oppleve skaperglede
- prosessen i aktiviteten er viktig ikke sluttproduktet

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

- få oppleve i de ulike årstidene ute
- få erfaring med varierte underlag
- få lagt til rette for at de kan få utforske utemiljøet

- oppleve gleden ved å ferdes i naturen
- utforske ting i naturen
- snakke om været og årstidene
- bli kjent med noen dyrenavn og dyrelyder
- få ta med ting fra naturen som det kan forskes
  videre på i barnehagen

- få kjennskap til miljøvern 
- få erfaring med og kunnskaper om dyr,
  vekster og deres betydning for matproduksjon
- gis muligheter for opplevelser og undring over
   naturens mangfoldighet

- være med på å ta vare på og utvikle
  referanseområdet vårt
- få kjennskap til dyre- og plantelivet i nærmiljøet
- få kjennskap til hva som skjer i naturen de ulike
  Årstidene

- få mer kunnskap og gjøre enkle eksperimenter
- få undre seg over ulike fenomener i naturen
- Få kjennskap til bærekraftig utvikling

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

- få utforske rom, erfare plassering og orientering
- få kjennskap til at man kan bygge med ulike former
  og elementer
- få kjennskap til tallene 1, 2 og 3 gjennom
  Hverdagsaktiviteter, sanger, rim og regler
- få bruke enkle puslespill
- få erfare og utforske størrelser og former

- skal kunne telle til tre, 
- bli fortalt eventyr med tre dyr, bukkene bruse, tre bjørner etc
- bruke puslespill mer aktivt
- få kjennskap til begrepene trekant, firkant og sirkel
  gjennom bruk av puttekasser, tellebøker, gjenstander
  som vi finner i barnehagen og lignende
- få sortere og sammenligne størrelser, former og farger

- få oppleve at vi har fokus på temaer og prosjekter
  der vi jobber utfra barnas opplevelser og interesser
- undre seg sammen med andre barn og voksne om
  likheter, ulikheter, størrelser og antall
- oppleve at rommene i barnehagen har materiell som
  stimulerer og gir erfaringer

ANTALL, ROM OG FORM
Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

- bli tilbudt materiell som innbyr til klassifisering,
  ordning, sortering og sammenligning
- kjenne tallene opp til ti
- eventyr, rim og regler med tall
- ha varierte og utfordrende spill tilgjengelig

- få følge sine impulser, utforske og oppdage nye
  mønstre og former
- få erfaringer med måleredskaper, avstand, tid, vekt
  og volum.
- forstå mengder
- forstå grunnleggende matematiske begreper

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

- få rom for opplevelser og undring
- få kjennskap til bruk av enkle symboler ved
  formidling av høytider og tradisjoner
- få hjelp i konfliktsituasjoner
- få oppleve bruk av relasjonskompetanse

- få erfaringer med hvordan vi skal være mot hverandre
- lære å vise respekt for andre levende skapninger
- få tilegne seg samfunnets grunnleggende normer
  og verdier
- sammen med voksne danne et fellesskap

- få en utdyping av fortellinger rundt høytider
- få hjelp til å utvikle toleranse og respekt
- oppmuntres til/lære å bidra til fellesskapet

- oppleve positiv bekreftelse på egen identitet
- få undre seg sammen med andre barn og voksne
(over ulike fenomener)
- få lære om og uttrykke solidaritet og likeverd

- få kjennskap til helligdager/religioner som er
 representert i barnegruppen
- få (hjelp til å få) økt forståelse og toleranse for
 ulike kulturer og måter å leve på

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

- bli kjent med barnehagen og menneskene som har
  tilknytning der
- få oppleve at hjemmet og barnehagen har en
  god dialog
- få delta og føle at de er en del av et fellesskap
  i mindre og større grupper
- få oppleve trygge rammer og omsorg i hverdagen
- oppleve likestilling mellom kjønn
- få være med på småturer i nærmiljøet

- få gå på korte turer i nærområdet 
- bli kjent med ulike personer som er innom barnehagen
- få erfare at deres valg og handlinger kan påvirke
  situasjonen både for dem selv og andre

- få opplevelser i nærmiljøet som leik på fotballbane,
  sykkelbane, turer til skolen, biblioteket.
- oppleve at det blir vist interesse for deres nærmiljø
- erfare at alle mennesker, uansett alder og
  forutsetninger inngår i og bidrar til barnehagens
  fellesskap

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

- få mulighet til å bli kjent med historiske hendelser i
  nærmiljøet for eksempel Svartskuren, Skarragruvene, 
Cellene ved Jungertoppen, Spærensetra, 
- få dra på turer med buss
- oppleve bruk av FNs Barnekonvensjon

- få større medvirkning på egen hverdag
- få tilgang til ulike virkemidler til å utdype
  og utforske temaer
- få utvidet kjennskap til områdene rundt barnehagen
  (og i vår egen kommune)

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år
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Hva skal vurderes?

Avdelingens
dagsrytme

Avdelingens aktiviteter 
og temaer

Foreldresamarbeid

Informasjonsmøte for 
nye foreldre

Hvordan vurderer vi? Når? Hvem?

Daglig, observasjon 
og refleksjon

Daglig, observasjon 
og dokumentasjon

- Foreldresamtaler, 
- Su-møter 
- Dialog
- Brukerundersøkelser

Tilbakemeldinger fra nye 
foreldre og pedagogenes 
vurderinger

Avdelingsmøter

Avdelingsmøter

- Vår/høst 
- Daglig kontakt
- Vår

Høst

Avdelingens 
ansatte

Avdelingens 
ansatte

Foreldre, 
ansatte

Foreldre, 
ansatte

Merkedager og 
arrangementer

Oppstart i b.hagen, 
tilvenning og 
overganger

Lokal plan
(barnehagens utviklingsplan)

Relasjons-
kompetanse

Årsplan

Dokumentasjon, 
dialog, barns uttrykk

Tilbakemeldinger, dialog, 
observasjon av barn 
og refleksjon

Dialog og refleksjon

Dialog og refleksjon på 
tomannshånd og i gruppe

Dialog og gruppearbeid

Løpende, ved 
avslutning av 
hvert prosjekt, 
ulike møter

Etter perioden 
er over

Halvårlig

Medarbeider-
samtaler, 
veiledning

Sommer

Ansatte/barn

Ansatte/foreldre
barn

Ansatte

Ansatte

Ansatte
Samarbeidsutvalget

Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon.
Hensikten med vurdering er å kunne fornye virksomheten og barnehagen.
Den pedagogiske virksomheten vurderes på en planlagt, systematisk  og åpen måte.

Vurderingsplan
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Eksterne samarbeidspartnere

Tidlig innsats er viktig for en god og trygg oppvekst. 
Noen ganger er det behov samarbeid med andre instanser for 
å sørge for en trygg oppvekst og en positiv utvikling. 

Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet når det 
foreligger grunn til alvorlig bekymring for et barn. 
Opplysningsplikten går da foran taushetsplikten. 
Barnehagen og barnevernet er to aktører som bidrar til 
å skape trygge oppvekstsvilkår for barn.

Personalet har også en generell taushetsplikt. 
Instanser vi samarbeider med: 
• PPT 
• Helsestasjon
• Familiesenteret
• Skole 
• BUP 
• Barnevernstjenesten
• Logoped, fysioterapeut o.l. 
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#harestua_bjornehiet
#ormebolet_naturbhg

Følg oss på INSTAGRAM Følg oss på FACEBOOK

Ormåsen barnehages SU

MÅNED      DATO/UKE HVA ANSVAR

2017
August  18 Planleggingsdag - STENGT 
  
September  Uke 37 Foreldremøte Harestua/Bjørnehiet Barnehagen
   Uke 37 Formingsuke Ormebolet Barnehagen
   Uke 38 Foreldremøte Ormebolet  Barnehagen
   

   

Oktober  24 FN dagen på Harestua/Bjørnehiet Barnehagen

November   Foreldresamtaler Pedagoger
    
   
Desember  3 Julegrantenning Foreldre/FAU/SU
   13 Lucia markering Barnehagen



August  18 Planleggingsdag - STENGT 
  
September  Uke 37 Foreldremøte Harestua/Bjørnehiet Barnehagen
   Uke 37 Formingsuke Ormebolet Barnehagen
   Uke 38 Foreldremøte Ormebolet  Barnehagen
   

   

Oktober  24 FN dagen på Harestua/Bjørnehiet Barnehagen

November   Foreldresamtaler Pedagoger
    
   
Desember  3 Julegrantenning Foreldre/FAU/SU
   13 Lucia markering Barnehagen

Februar  6 Markering-Samefolkets dag i Ormebolet Barnehagen
   Uke 7-8 Ormåsenlekene i Ormebolet Barnehagen
  
Mars   Foreldresamtaler Pedagogene
    Påskeforberedelser Barnehagen

April   Foreldresamtaler Pedagoger
   Uke 17-18 Vikinguker Barnehagen
  
Mai   Foreldresamtaler Pedagoger
   16 Øve på 17. mai tog sammen med skolen Barnehagen
    

Juni   Fotografering Barnehagen
   Uke 23 Sjørøveruke i Ormebolet Barnehagen
   Uke 24 Rockefest i Ormebolet Barnehagen
  
Juli  Uke 29-30 Sommerstengt 

MÅNED      DATO/UKE HVA ANSVAR

2018

Sommerferie



Ormåsen barnehage


