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Styreren 
har ordet

Det er med glede vi i Lerberg barnehage presenterer 
årsplanen vår. Vi mener den på en god måte viser grunn-
verdiene og det vi står for, hvordan vi ønsker å jobbe og 
hva vi vil legge vekt på framover. Årsplanen vil gjelde for to 
barnehageår, fram til 2017. 
For meg er livet her og nå. Jeg er opptatt av at vi skal ha 
gode hverdager og ta vare på øyeblikkene. Dette gjelder i 
høyeste grad også for barna. Barndommen har egenverdi 
og barnehagehverdagen skal bestå av omsorg, lek, læring 
og glede. 
På samme måte som barn hele tiden er i utvikling, endrer 
og utvikler samfunnet seg. Det er viktig at barnehagen og 
årsplanen også følger med i utviklingen og er dynamisk og 
bevegelig. Vi har hele tiden et ønske om å bli en enda bedre 
barnehage. Samtidig er det viktig at vi av og til stopper opp, 
ser oss tilbake, hva har vi fått til, og ser framover mot målet 
for å se om vi holder riktig kurs. 
Sist barnehageår tok vi i bruk “Strategi for økt kvalitet i 
barnehage” og laget lokal plan for hvordan vi vil jobbe med 
dette i vår barnehage. Områdene vi jobber mye med er 
å videreutvikle vår relasjonskompetanse, stå trygt på vårt 
verdigrunnlag, utvikle tydelig ledelse, utøve refleksjon over 
praksisen vår og gi konkrete tilbakemeldinger. 
Vi har i år valgt å endre satsningsområde til “Kunst, kultur 
og kreativitet”. Det vil fremdeles være viktig å ha et rikt og 
variert språkmiljø. Vi vil i tillegg ha større fokus på å bruke de 
kreative fagområdene, og legge enda større vekt på barns 

medvirkning og pedagogisk dokumentasjon. Dyktige 
voksne som inspirerer og er åpne for barns undring og 
nysgjerrighet, blir enda viktigere. 
I Lerberg barnehage mener jeg at vi har mye av dette. Den 
menneskelige ressursen er vår største styrke. Gjennom vårt 
langvarige arbeid for å være en relasjonsbasert barnehage, 
har vi jobbet mye med å være lyttende, anerkjennende, ta 
barnet på alvor, undre oss sammen med barna og være 
gode rollemodeller. 
Det er viktig å få til gode team som jobber godt sammen 
og får fram det beste i hverandre. Personalet har en 
mangfoldig bakgrunn både kulturelt, språklig og 
erfaringsmessig. Vi er engasjerte, lojale, initiativrike, 
humørfylte, kreative og omsorgsfulle. 

Mest av alt er vi opptatt av å være tilstede for barna. Barna 
skal ha en god barnehagehverdag og foreldre og foresatte 
skal føle seg trygge på at deres barn blir godt tatt vare på og 
sett og hørt hver dag. 

Vi ønsker alle sammen et flott barnehageår og håper at 
årsplanen blir et godt arbeidsverktøy for oss og en god 
informasjon til foreldre og foresatte.

Med vennlig hilsen
Tone Helgesen

Styrer Lerberg barnehage
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Vi har tatt utgangspunkt i kommunens fire kjerneverdier 
og gjort disse til våre egne. 

Tilhørighet: Alle skal føle trygghet og tilhørighet til Lerberg 
barnehage. For oss betyr det at barn, foresatte og ansatte 
skal bli sett og hørt hver dag. De skal kunne identifisere seg 
med vår visjon og våre mål og påvirke og medvirke i det vi 
gjør.  Det mangfoldet som preger barnehagen skal synes 
og brukes som en ressurs. Tilhørighet handler om at alle blir 
sett på som likeverdige. Uansett funksjonsnivå, alder, kjønn 
og familiebakgrunn skal alle barn oppleve at de selv og alle i 
gruppa er betydningsfulle personer for fellesskapet. 

Samspill: Samspill skjer i relasjon mellom mennesker. Barn 
utvikler sin basiskompetanse gjennom lek, læring og sosialt 
samspill. Miljøet i barnehagen skal være preget av åpenhet,
omsorg, anerkjennelse, mestring, humor og glede. For å 
komme dit, må vi dele vår kunnskap og by på oss selv som 
mennesker. 

Respekt: Gode møter mellom mennesker innebærer respekt 
for og tillit til hverandre. Vi skal utvikle toleranse og forståelse 
for mangfoldet, hverandres ulikheter og det som er ukjent 
gjennom dialog, kunnskap og ved å fremme 
medmenneskelighet. 

Mot: For oss betyr det at vi skal tørre å utfordre oss selv. 
Vi skal våge å tenke nytt og utforske de mulighetene vi har. 
Relasjonelt mot betyr for oss å gi hverandre tilbake-
meldinger på en god og konstruktiv måte. Mot betyr også 
å sette grenser for seg selv og tørre å si nei. Kunnskap, 
erfaring og trygghet er grunnleggende for å få til dette. 

Barnehagens 
verdigrunnlag

Barnehagens 
grunnsyn

Vårt grunnsyn bygger på vårt verdigrunnlag. I møte med 
hverandre har vi en holdning om å ville hverandre vel og 
gjøre hverandre gode. Hvert enkelt menneske skal bli sett 
og lyttet til og hvert enkelt menneske skal se og lytte til 
andre. Barn, foresatte og ansatte skal møtes som likeverdige 
medmennesker med respekt for sin bakgrunn og sine 
opplevelser. Alle ønsker å ha et godt og meningsfylt liv og 
gjør så godt de kan.
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Vi vil være en framtidsrettet barnehage og bruke mye tid og ha fokus på øyeblikkene. 
Vi vil ta valg med utgangspunkt i innspill og medvirkning fra barn og voksne. “Alt er mulig”. 
Vi ønsker at fellesskapet og grunnlaget som blir lagt i barnehagen bidrar til å gjøre barna sterke og trygge. 
Vi vil at barna skal vite at de har spennende og ubegrensede muligheter når de drar videre ut i “universet”.

Lerberg barnehages 
viSjon

Sammen flyr 
vi blant stjerner 

og planeter

Tilhørighet 
og fellesskap

Mestring

Medvirkning og 
prosjekter

Mangfold

Opplevelser

Identitet og 
selvfølelse

Trygghet og 
omsorg

Glede og 
kreativitet

Gode 
relasjoner

Anerkjennelse

Undring og 
utfoldelse
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Alle skal føle at de er unike og verdifulle.

I arbeidet med å være en relasjonsbasert barnehage 
har vi valgt ut hovedmålet vårt. 
Dette henger nøye sammen med vår visjon, retningslinjene 
for barnehagen, vårt grunnsyn og verdier og det arbeidet 
personalet gjør hver dag.

Delmål:
•	 Få	til	et	godt	samspill	barn/barn,	barn/voksen	
	 og	voksen/voksen.
•	 Vise	positiv	grunnholdning	i	møte	med	andre.
•	 Alle	skal	oppleve	at	de	er	viktige	og	nødvendige.
•	 Respektere	hverandre	og	akseptere	ulikheter.

For å nå målene skal personalet:
•	 Være	der	barna	er	og	ha	god	tid	til	hvert	barn.
•	 Være	tydelige	voksne	og	sette	grenser	på	en	
 positiv måte.
•	 Legge	til	rette	for	aktiviteter	der	barna	opplever	
 utfordring og mestring.
•	 Bidra	til	at	barna	utvikler	god	selvfølelse.
•	 Bidra	til	at	barna	utvikler	empati	og	lærer	å	vise	omsorg.
•	 Se	og	lytte	til	enkeltbarnet	og	ta	barna	på	alvor.

Mål

“Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i dag – den kan bli vår beste dag”
Erik Bye
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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.

Arbeidsgiverpolitisk plattform (AGP)
Hensikten med dette dokumentet er å utvikle Øvre Eiker - 
kompetanse. Kommunens arbeidsplasser skal preges av at 
man former en felles kultur, en felles identitet og et positivt 
klima. 

Barnehagens 
retningslinjer

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 arbeidsdokument 
som angir hva barnehagene skal jobbe mot på ulike nivåer. 
Barnehagen har en lokal plan med mål og tiltak for barne-
hagens utvikling. 
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n Pedagogisk dokumentasjon
Aktivitetene og planene i barnehagen tar utgangspunkt i 
barnas interesser, kunnskap og ferdigheter. Aktivitetene 
vil vi dokumentere med bilder, utstillinger og tekst. Vi vil 
evaluere små og store prosjekter med og uten barna for 
å skape endringer i planer og tenkemåte. Erfaringer kan 
skape ny innsikt, som igjen kan føre til nye aktiviteter.

n Likestilling
Vi vil arbeide for at likestilling blir en del av barnehagens 
pedagogikk og bygge på prinsippet om likestilling mellom 
kjønnene. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett 
og hørt og oppmuntres til å delta i felles aktiviteter i barne-
hagen. Vi må reflektere over våre holdninger til og 
samfunnets forventninger til gutter og jenter og legge 
til rette for et miljø der alle interesser ivaretas.

n Didaktikk
Didaktikk handler om målretta planer og vi har valgt å bruke 
FEMIA-modellen i vårt arbeid med barna. 
FEMIA står for Forutsetninger, Evaluering, Mål, Innhold og Ar-
beidsmåter. Vi mener at bruken av denne modellen vil sikre 
kvaliteten og utviklingen i barnehagen. 

n Danning
Danning er en livslang prosess som skjer i samspill 
med omgivelsene og med andre mennesker. I barnas 
dannelsesprosess er det viktig med bevisstgjøring for å 
kunne lede seg selv her og nå, men også senere i livet. 
Danning handler om å reflektere over egen væremåte og 
handlinger, og legger grunnlaget for allsidig utvikling.

Pedagogisk arbeid

n Omsorg
Barn har rett til og skal møtes med omsorg. 
Vi har som mål at barna skal oppleve et miljø som preges 
av trygghet, nærhet og varme. Det vil si at vi skal lytte til og 
anerkjenne det unike ved hvert enkelt barn. 
Omsorgen vi viser og har til hverandre er en viktig 
forutsetning for barnas læring og utvikling. 

n Barns medvirkning
”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet, Barn skal jevnlig få 
mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 
barnehagens virksomhet” (Lov om barnehager § 3). Det vil 
være viktig for oss å ta hensyn til barna i ulike situasjoner der 
de har et reelt valg og rom for meningsytring. 
Mål: 
•	 Barna	skal	få	mulighet	til	å	uttrykke	
 sine tanker og meninger. 
•	 Barna	skal	påvirke	og	medvirke	i	prosjekter.	
Tiltak: 
•	 Oppmuntre	og	anerkjenne	barnas	tanker	og	meninger
•	 Stille	åpne	spørsmål	til	videre	undring	og	refleksjon

n Læring
For å fremme barnas læring vil vi jobbe med både formell 
og uformell læring. Formell læring skjer i planlagte aktiviteter 
hvor det er klare mål og hensikter. Den uformelle læringen 
skjer hele tiden i her-og-nå situasjoner som ikke er planlagt. 
Her er læringen mer spontan, men like verdifull. 
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n Lek
Leken er et mål i seg selv og gir en indre tilfredsstillelse. Den 
er en del av barnekulturen med egenverdi og kommer i 
mange uttrykksformer. I rolleleken lærer barna å ”late som”, 
å forhandle og ta hensyn til hverandre. Samtidig kan de gi 
uttrykk for egne ideer og forestillinger, noe som er sentralt i 
en god kommunikasjon.
Gjennom lek oppstår vennskap og det skapes forståelse og 
glede på tvers av alder, språk og kulturell ulikhet. 
Vi vil inspirere til skaperglede og legge til rette for variert lek. 

n Sosial kompetanse
Sosial kompetanse utvikles gjennom handlinger, opplevelser 
og erfaringer. For å kunne mestre positiv samhandling, må 
barna få erfaring med egen deltakelse i fellesskapet.
Mål: Støtte og fremme sosiale ferdigheter hos hvert enkelt 
barn
Tiltak: Være støttende og anerkjennende rollemodeller ved å 
være ekte i relasjonen til barna. 

n Språklig kompetanse
Vi har som mål å gi barna varierte og positive erfaringer 
ved å bruke mye tid på å lytte og prate med barna. På den 
måten vil vi støtte utviklingen av talespråket slik at vi kan 
oppfatte og bekrefte barnas uttrykk, og samtidig sette ord på 
deres inntrykk og opplevelser. Dette er ekstra viktig i forhold 
til barns medvirkning. Språket vårt er et kommunikasjons-
middel som gir oss mulighet til å uttrykke egne tanker og 
følelser. Vi vil skape et språkmiljø preget av felles opplevelser 
og aktiviteter. 

n Mangfold
Vi ønsker å ha en ressursorientert tilnærming til mangfold 
ved at språklige, kulturelle og religiøse forskjeller ses på som 
en berikelse for fellesskapet i barnehagen. Målet er at dette 
anerkjennes og synliggjøres i barnehagens innhold, planer 
og organisering. Alle barn, foreldre og personalet skal føle 
seg inkludert. Barna skal få kjennskap til ulike språk og 
høytider og ulike måter å markere disse på. Det man blir 
kjent med er ikke fremmed og utrygt, det motvirker 
diskriminering og fremmer toleranse. 

Mål: 
•	 Barna	skal	utvikle	forståelse	og	toleranse	for	
 hverandres ulikheter og respekt for hverandres bakgrunn  
 uansett kulturell eller livssynsmessig tilhørighet. 
•	 Lage	et	identitetsskapende	miljø.

Tiltak:
•	 Ha	bøker,	musikk	og	leker	som	representerer	barnas		 	
 egenart lett tilgjengelig. Synliggjøre mangfoldet gjennom  
 skriftspråket og flagg. 

Språk skaper virkelighet!
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Satsningsområde

n Hovedmål
Skape et miljø som inviterer barna til å ta i bruk fantasi, 
kreativitet og skaperglede på sin måte, utfra egne 
forutsetninger.

n Delmål
•	Barna	skal	være	med	å	finne	løsninger	og	i	den	
 prosessen bli kjent med forskjellige teknikker og ha 
 tilgang til ulikt materiell. 
•	De	voksne	skal	bruke	barnas	innspill	og	interesse	
 i den pedagogiske planleggingen.

n Målet er nådd når
•	Barna	ytrer	egne	tanker	og	ideer	
 og får mulighet til å utfolde seg og prøve ut ideer.
•	Barnas	interesser	preger	barnehagens	rom	og	planer.
 

Kunst, kultur og kreativitet

“Fortell meg og jeg glemmer,
lær meg og jeg husker,
involver meg og jeg lærer”
B. Franklin
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Tiltak

n Forming
Gjennom erfaringer med ulike teknikker og materiell vil 
barna få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, 
eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og 
kommunikasjon. Vi vil gi barna kunnskap om teknikker 
gjennom arbeid med ulike former for håndverk, slik ar 
barna selv kan utrykke seg estetisk. Det å være sammen 
om kulturelle opplevelser og skape noe sammen, bidrar til 
samhørighet. 

n Drama
Vi vil legge til rette for dramalek og rollelek ved å skape rom 
og gi barna tilgang til utkledningsutstyr. Dette vil invitere 
barna til å ta i bruk fantasien og kreativiteten i leken. Ved å 
bruke konkreter når vi gjenforteller eventyr og fortellinger, 
vil vi inspirere barna til selv å dramatisere. Personalet spiller 
teater eller dukketeater for hele barnehagen for å gi felles 
opplevelser som kan være et godt utgangspunkt for lek og 
samtaler. Barna har mulighet til å ta i bruk dukketeateret 
med scene og dukker til lek. 

n Musikk
Gjennom daglig bruk av ulike sanger og felles sang-
samlinger vil vi gi barna  mulighet til å oppleve glede i  sang, 
dans og bevegelse.  I tillegg vil vi legge til rette for bruk av 
rytmeinstrumenter og opplevelse av ulike musikkformer. 
Det vil være viktig for oss å fortsette arbeidet med sommer-
forestillingen slik at dette kan bli en årlig tradisjon og være 
en del av fellesskapet på tvers av hele barnehagen. 
Ved hjelp av lokale musikere ønsker vi å vise barna ulik 
musikk og kultur i nærmiljøet.

n Lokal kunst og kultur
Gjennom opplevelser utenfor hjemmet og barnehagen bidra 
til at barna møter verden med tillit og nysgjerrighet. Vi vil 
legge vekt på å styrke kunnskapen om og tilknytningen til 
lokalsamfunnet. Dette gjør vi ved å besøke lokale kunstnere 
og oppleve stedets arbeidsliv, levesett og ulike tradisjoner. 
Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. 
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For å kunne være en barnehage i endring og utvikling, må 
det også satses på skolering, kursing og etterutdanning. 
Alle ansatte får faglig påfyll gjennom kurs og fagdager 
gjennom barnehageåret. 

Pedagogene har fremdeles nettverksmøter og noe 
kursdager hvor de jobber med lederkompetanse.

Personalet er opptatt av kompetanseutvikling og 
videreutdanning. Vi har assistenter som etter hvert vil 
fullføre fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. 

Både assistenter, fagarbeidere og pedagoger har fått 
opplæring i å bruke LP-modellen. Dette er et verktøy for å 
få fram refleksjon, justere seg og finne stadig bedre måter 
å være barnehage på. Dette innebærer også planleggings-
dager med kurs som vil gi oss faglig påfyll.

Personalets 
kompetanse-
utvikling

Liten? jeg?
Langt i fra.
jeg er akkurat stor nok.
Fyller meg selv helt
på langs og på tvers
fra øverst til nederst.
Er du større enn deg selv kanskje? 

inger Hagerup
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Progresjons-
arbeid

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

- Bruke språket enda mer aktivt - lære preposisjoner
- Mer kjennskap til andre språk
- Øve på å sortere og kategorisere

- Bli kjent med rim og regler
- Bli kjent med enkle eventyr
- Bruke språket aktivt
- Barnet skal bli lest for hver dag
-  Mer dialog og samtale
- Rim og regler, sanger, billedbøker, 
 eventyr – tilgjengelig for alle 
- Skille ut enkle lyder
- Øve på å følge enkle instruksjoner
- Rollelek

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

I løpet av barnets tid i barnehagen, ønsker vi at barnet 
skal oppleve mestring. Samtidig er det viktig at barnet får 
oppgaver som gir dem mulighet til å lære noe nytt og utvikle 
god selvfølelse. Alle barn får ikke oppleve alt samtidig selv 
om de går på samme avdeling. Vi deler barna inn i mindre 
grupper hver dag, slik at de skal få ulike utfordringer og få 
oppleve at de lærer stadig mer. Opplevelsene, erfaringene 
og utfordringene bygger på hverandre i progresjonsarbeidet. 

Aktivitetene i smågruppene vil være prosjekt- og tema-
relatert. Vi jobber ut fra hva barna er interessert i og hva som 
fenger de i hverdagen. Dette er en spennende og krevende 
måte å jobbe etter, som gir oss voksne gode erfaringer med 
å lytte til barna. 

Vi har delt progresjonsarbeidet vårt etter fagområdene 
rammeplanen sier vi skal jobbe etter. Det er mange 
opplevelser vi ønsker barna skal få i sitt læringsmiljø, 
og vi tar hensyn til at barn utvikler seg ulikt og har ulike 
interesser. Aldersinndelingen er fleksibel, men veiledende. 

- Bli kjent med hverandre
- Bli kjent med lyd og rytme
- Bli lest for - pekebøker, sanger og billedbøker
- Barna skal lytte og erfare
- Bruke språket aktivt i hverdagssamtalen

- Lære primærfarger
-  Barna skal bli lest for – lengre fortellinger
- Leike og tøyse med språket
-	Kunne	fortelle/gjenfortelle	og	fremføre
- Barna skal kunne sette ord på følelser

- Øve på å rime 
- Øve på å skrive navnet sitt og lekeskrive
- Skape tekst fra opplevelse som de voksne skriver ned
- Prøve å fortelle vitser og gåter
- Sette mer ord på følelser og meninger
- Språkgrupper 
- Høytlesing og lange fortellinger – fortsettelsesbøker
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- Kjennskap til smaker og konsistenser
-  Drikke og spise maten selv
-  Utforske uteområdet
-  Fysisk kontakt med andre barn
-  Benevne kroppsdeler
-  Grovmotorisk lek 
-  Øve på å klatre, gå i trapper, reise seg opp på egen hånd
-  Barna skal få nok hvile i løpet av dagen
-  Barna uttrykker seg gjennom kroppen og opplever mestring
-		Gjøre	barnet	bevisst	på	at	det	har	tisset/bæsjet		 	
 slik at de etter hvert kan si ifra selv.

-  Selvstendighetstrening
-  Lære å smøre maten selv
-  Øve på finmotoriske aktiviteter, blyant – og pinsettgrep
-  Øve på påkledning og håndvask
-  Være mye ute i variert terreng
-  Ivareta at barna får hvile i løpet av dagen

-  Barna skal få økende fysiske utfordringer ute,   
 hoppe, kaste, hinke og sparke  
- De skal få et bevisst forhold til hygiene, 
 håndvask etter toalett og før måltid
-  Barna skal få mulighet til dans og musikk
-  På tur med sekk

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

-  Videreutvikle forståelsen for god hygiene
-  Få god tilgang til store områder å bevege 
 seg på i barnehagen og nærmiljøet
- Være med når det lages mat
- Mer krevende turer med sekk

- Snakke om og vise respekt for ulikheter for   
 hvem vi er og hva vi mestrer
- Mer konkurranser
- Lære tradisjonelle leker, rødt lys, stiv heks o.l.
- Lengre turer i nærmiljøet.

-  Barna skal få ulike sanseopplevelser – de 
  skal få “ta og føle”
-  Gi barna tid til å utforske ulike materialer
-  Barna skal tidlig bruke blyant
-  Barna skal få tilgang til store flater 
 i sin jobbing med sansene
-  Bruk av konkreter
-  Dukker skal være tilgjengelig til dukketeater 
-  Barna skal bli lest og sunget for hver dag
-  Barna skal få møte bøker

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

- Barna skal få ytterligere erfaringer med ulike materialer
- La barna skape sine egne opplevelser
-  Gi barna et mangfold av muligheter til sanseopplevelser 
 med forming, musikk, dans, drama og språk.
-  Tilgang til utkledningstøy
-  Barna skal bli lest for hver dag
-  Bli kjent med ulik litteratur 
 (bøker, flanellograf, overhead, pc, lydbøker m.m.)

-  Gi barna godt egnede områder 
 for å holde på med fantasileik
-  Barna skal kunne videreutvikle tegneferdigheter  
-  Utvide rolleleken med velegnet utstyr 
 som barna selv er med og bestemmer

-  Å være sammen om kulturelle opplevelser 
-  Utforske naturen mer og undre seg, få 
 utfolde sin kreativitet.
-  Barna får møte nye uttrykksformer 
-  Gi barna flere inntrykk utenfra i forhold til kunst og kultur

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

-  Gammel norsk barnekulturformidling med 
 sang – og bevegelsesleiker
-  Oppleve dans og musikk fra andre kulturer
-  Barna får mer tilgang til egne oppsatte lesestunder
-		Lage	egne	skuespill/teater	og	framføringer
-  Kulturopplevelser i nærmiljøet

5-6 år



15

-  Barna skal få ulike sanseopplevelser – de 
  skal få “ta og føle”
-  Gi barna tid til å utforske ulike materialer
-  Barna skal tidlig bruke blyant
-  Barna skal få tilgang til store flater 
 i sin jobbing med sansene
-  Bruk av konkreter
-  Dukker skal være tilgjengelig til dukketeater 
-  Barna skal bli lest og sunget for hver dag
-  Barna skal få møte bøker

FAGoMRÅDE: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

- Barna skal få opplevelser i de ulike årstidene 
 ute i barnehagen
- Barna skal få erfaring med de varierte underlagene 
 som finnes
- Legge til rette for at barna kan få utforske utemiljøet

- Barna skal lære hva man skal ha på seg av klær 
 i de ulike årstidene
- Oppleve gleden ved å ferdes i naturen
- Ta med ting fra naturen som det kan forskes videre 
 på i barnehagen
- Snakke om været og årstidene
- Bli kjent med noen dyrenavn og dyrelyder

- Tidlig innsats for miljøvern
- Få erfaring med og kunnskaper om dyr, 
 vekster og deres betydning for matproduksjon
- Oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet

- Lære mer om dyr i vann, planter, insekter og fugler
- Lære mer om hva som skjer i naturen i de ulike årstidene
- Lære mer om ulike værtyper

- Få mer kunnskap og gjøre enkle eksperiment
- Få kunnskap om hva som skjer i løpet av et døgn 
 (sol – måne)
- Få kunnskap om naturens kretsløp og solsystemet
- Bygge på og videreutvikle barnas erfaringer med 
 tekniske leiker og teknikk i hverdagen

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

FAGoMRÅDE: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Erfaringer og opplevelser barna skal få i sitt læringsmiljø

- Skape rom for opplevelser og undring
- Bruke enkle symboler ved formidling av høytider
- Hjelpe barna i konfliktsituasjoner
- Bruke barnehagens verdigrunnlag bevisst i arbeidet 
 med barna

- Kjenne til enkle symboler på kristne høytider og tradisjoner
- Jobbe mer aktivt med hvordan vi skal være mot hverandre
- Vise respekt for andre levende skapninger
- Barna skal få tilegne seg samfunnets grunnleggende 
 normer og verdier

- Fortellingene rundt kristne høytider og andre religiøse 
 feiringer blir mer utdypet 
- Barnehagen skal bidra til at barna utvikler toleranse 
 og interesse for hverandre, respekt for hverandres   
 bakgrunn, uansett kulturelle, religiøs eller livssynsmessig  
 tilhørighet.

- Nestekjærlighet og støtte i egen identitet er relevant 
 i jobbing med barna
- La undringen bli mer en samtale, historie og fortelling

- Barna skal kjenne mer til andres religiøse helligdager 
 og hvordan disse blir markert.
- De skal få mer 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



16

- Barna skal bli kjent med barnehagen og menneskene 
 som har tilknytning der
- Få oppleve at hjemmet og barnehagen har en dialog 
 og at det henger sammen
- Barna skal 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
- Være med på småturer i nærmiljøet
- Barna skal være i smågrupper

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

- Få opplevelser i nærmiljøet som biblioteket, 
 ”Muskelbakken”, Stryken
- Vise interesse for barnas bomiljø
- La barna oppleve at det tas like mye hensyn 
 til gutter og jenter
- La barna erfare at alle mennesker, uansett alder og 
 forutsetninger inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap

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

- La barna bli kjent med historiske endringer 
 i nærmiljøet (Gamlehokksund)
- Bruke barnekonvensjonen (FN)

- La barna få større medvirkning til å prege egen hverdag
- La barna ha god tilgang til andre virkemidler til å 
 utdype og utforske tema
- Bruke nærmiljøets arbeidsplasser aktivt
- Barna skal 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

- La barna få utforske rom, erfare plassering og orientering
- Sortere og sammenligne størrelser og former
- La barna får kjennskap til at man kan bygge med ulike  
 former og elementer
- Få kjennskap til tallene 1, 2 og 3 
 gjennom hverdagsaktiviteter
- Bruke enkle puslespill

- Skal kunne telle til tre
- Bruke puslespill mer aktivt
- Barna skal få kjennskap til begrepene trekant, firkant og  
 sirkel gjennom bruk av puttekasser, tellebøker og lignende
- Barna skal erfare og utforske størrelser og former

- Fokus på prosjekt – der vi jobber utfra barnas opplevelser 
 og interesser
- Undre seg sammen med barna om likheter, 
 ulikheter, størrelser og antall
- Rommene i barnehagen skal ha materiell som stimulerer 
 og gir erfaringer

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

- Stimulere barnas evne til å bruke språket som 
 redskap for logisk tenking
- Tilby materiell som innbyr til klassifisering, ordning, 
 sortering og sammenligning
- Barna skal kjenne tallene opp til ti
- Barna skal ha mer varierte og utfordrede spill tilgjengelig

- La barna følge sine impulser; la de utforske 
 og oppdage nye mønstre og former
- Barna skal få erfaringer med måleredskap, avstand, tid,  
 vekt og volum.
- Barna får øve på å skrive tallene fra 1 til 10

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år
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Områder som 
skal vurderes

Avdelingens
dagsrytme

Avdelingens
aktiviteter

Avdelingens
prosjekter

Foreldresamarbeid

Lokal plan

Hvordan Når Hvem

Dialog, observasjon

Dialog, observasjon
dokumentasjon

Barnesamtaler,
observasjon
dokumentasjon
Foreldresamtaler,
dialog, 
brukerundersøkelse

Dialog

Løpende på
avdelingsmøte

Månedlig 
avdelingsmøte

Løpende, ukentlig 
avdelingsmøte

Foreldresamtale 1-2 ganger pr. år, 
brukerundersøkelse vår 2016, 
SU- møter, FAU-møter

En gang pr halvår

Avdelingens ansatte

Avdelingens ansatte

Barn, avdelingens 
ansatte

Foreldre, ansatte

Ansatte 

Fagområder, mål for 
progresjon

Felles prosjekter

Aktivitetskalender

Barnehagens 
årsplan

Satsingsområde 2015-2017 
”Kunst, kultur og kreativitet” 

Vurderingsplan

Observasjon, dialog Månedlig avdelingsmøte Avdelingens ansatte

Barnesamtaler, observasjon, 
dokumentasjon

Dialog, dokumentasjon

Dialog

Dokumentasjon, dialog, 
observasjon

Dialog

Løpende, ved avslutning av 
hvert prosjekt, ulike møter

Etter hvert arrangement, 
samt	sommer	2016/17

Planleggingsdag og pers.- 
møter	vår/sommer	2016/17

Månedlige møter, planleggingsdag og – 
pers.-møte	vår/sommer	2016,	2017

Planleggingsdag	vår/
sommer	2016/17

Ansatte, barn

Ansatte

Ansatte

Ansatte

Ansatte

vurderingsplan
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Foreldresamarbeid 
Rammeplanen sier at barnehagen skal gi barna gode 
utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid 
med barnas hjem. For oss er et tett samarbeid med foreldre 
og foresatte svært viktig. Den viktigste kommunikasjonen skjer 
i de daglige møtene ved bringing og henting. Det arrangeres 
minst et foreldremøte i løpet av året. Det gjennomføres også 1-2 
foreldresamtaler. Disse uformelle og formelle møtene skal sikre 
at barna tilbys et omsorgs – og læringsmiljø som er til det beste 
for barna. 

I foreldrerådet skal fellesinteresser tas opp og det skal være 
med på å skape et godt barnehagemiljø. 
Barnehagen har 5 avdelinger som hver har sin representant i 
styret. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende og samordnende 
organ og har 2 representanter fra foreldrene, 2 representanter 
fra de ansatte og kommunens representant. Styrer har møterett 
og talerett, men ikke stemmerett. 

For å se hvem som er avdelingenes representant i styret og 
medlemmene i samarbeidsutvalget, gå inn på barnehagens 
hjemmeside, lerberg.oekbarnehage.no. 
Her ligger det også masse informasjon om barnehagen, 
oversikt med bilder over hvem som jobber på de ulike 
avdelingene, kontaktinformasjon og nyhetssaker fra 
barnehagehverdagen.                

Samarbeidspartnere 
for barnehagen
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Overgang barnehage - skole
Øvre Eiker kommune har egne rutiner for overgangen barnehage – skole. Dette 
innebærer tett samarbeid mellom de ulike barnehagene og skolene. Informasjon om 
overgangsrutinene blir gitt på foreldremøte og gjennom eget skriv. Fra september og 
gjennom hele året, er de eldste barna samlet i det vi kaller ”Kometene”. Her vil de få 
utfordringer tilpasset deres alder og utviklingsnivå og noe skoleforberedende opplegg 
og aktiviteter. 

Barneverntjenesten
Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet når det foreligger grunn til alvorlig 
bekymring for barnet. Opplysningsplikten går da foran taushetsplikten. Barnehagen 
og barnevernet er to av flere aktører som bidrar til å skape trygge oppvekstsvilkår for 
barn. Barnevernet kan også gi råd og veilede barnehagen og foreldre ved behov.

PPT og fagteam
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten er en av de faglige instansene som kan gi en 
sakkyndig vurdering vedrørende barns funksjonsevne. De gir oss råd og veiledning i 
barnehagen. Her er som regel foreldrene aktivt med i samarbeidet. 

Andre samarbeidspartnere
Vi samarbeider med helsestasjonen i Øvre Eiker
Gjennom året har vi elever og studenter fra ungdomskoler, videregående skoler, 
voksenopplæring og høyskoler. Noen er her en kort periode, andre ukentlig over 
lengre tid.  
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FORTELL MEG

Fortell meg 
at jeg er noe, 
at jeg kan noe.
Fortell meg det.

ikke fortell meg 
det jeg gjorde,
eller det jeg kunne gjort.
nei, ikke fortell meg det.

Fortell meg heller
at jeg er noe,
at jeg kan noe, 
at jeg betyr noe.
Fortell meg heller det.

jeg trenger det, 
skjønner du,
jeg trenger det så sårt.
jeg trenger en søyle av trygghet
å lene meg mot gjennom livet.
jeg trenger det,
skjønner du,
for det er så værhardt å leve!

Ragnhild Bakke Waale


