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Kontaktinformasjon 

 

Post/besøksadresse:  

Smellhaugen barnehage, Smellhauggata 36, 3320 Vestfossen 

Telefon: 32 75 89 18 

 

Styrer  Terese Nygaard Mathiesen 
Telefon: 482 52 712 
Terese-N.Mathiesen@Ovre-Eiker.Kommune.no  

Avdeling Tyrihans Telefon: 912 42 572 
Pedagogisk leder: Inger Rita Fure 
IngerRita.Fure@ovre-eiker.kommune.no  

Avdeling Rødhette Telefon: 913 06 251 
Pedagogisk leder: Tove Beate Drolsum 
ToveBeate.Drolsum@ovre-eiker.kommune.no 

Avdeling Rødhette Telefon: 913 06 251/409 14 156 
Pedagogisk leder: Tina Marie Fossli Olaussen 
TinaMarieF.Olaussen@ovre-eiker.kommune.no  

Avdeling Veslefrikk Telefon: 915 92 571 
Pedagogisk leder: Anette Holtegaard Åmellem 
Anette.Amellem@ovre-eiker.kommune.no  

Avdeling Tommeliten Telefon: 912 42 581 
Pedagogisk leder: Synnøv Egenæs 
Synnov.Egnaes@ovre-eiker.kommune.no 

Avdeling Askeladden Telefon: 469 58 417 
Pedagogisk leder: Aud Berit Berget 
AudBerit.Berget@ovre-eiker.kommune.no  
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Årsplanen sitt innhold og formål  
 
Årsplanen er barnehagens viktigste arbeidsverktøy og legger grunnlaget for virksomheten. Årsplanen gir 
barnehagens brukere og andre interessenter informasjon om barnehagen og dens innhold. Den bygger på 
Rammeplanen for barnehager, Øvre Eiker kommune sin visjon: «Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker» og 
kvalitetsstrategi. Årsplanen beskriver barnehagens pedagogiske grunnsyn, målene vi arbeider mot og hvilke 
metoder og tiltak vi bruker for å nå disse.  
 
Smellhaugen barnehage sin årsplan består av dette dokumentet.  Sammen utfyller disse dokumentene hverandre. 
Personalet utarbeider lokale planer som vi arbeider etter, og det skrives også i månedsbrev for hver enkelt 
avdeling hvordan vi konkret arbeider for å nå de fastsatte målene som er oppsatt i årsplanen.  
 
Barnehagens styrer har i samarbeid med personalet og foresatte det faglige ansvaret for utarbeidelsen av 
årsplanen. Den fastsettes tilslutt av barnehagens samarbeidsutvalg. 
 
Gjennom evaluering av fjorårets satsning  hverdagssamtalen, mener vi at vi har hatt gode og varige endringer i de 
voksnes holdninger og hverdagslige møter med barna.  
 
Vi vil ha et større fokus på hvordan vi i hverdagssamtalen møter barnas følelser. Vi vil i tillegg jobbe med følelser 
på de ulike avdelingene ved hjelp av ulike verktøy og metoder. Dette er beskrevet nærmere under fagområdet 
“kommunikasjon, språk og tekst”, og under verktøy og kompetanseheving. 
 
Som satsningsområde har vi i år valgt LEK. Under satsningsområde beskriver vi nærmere bakgrunnen for valget og 
hvordan vi vil jobbe med satsningen. 
 

 

 
 
Smellhaugen barnehage  
 
Smellhaugen barnehage er en veletablert barnehage som har vært i drift siden 1984. 
Barnehagen ligger rolig og landlig til i Vestfossen og har grenser til fine naturområder. Rett oppi bakken ligger vårt 
eget område, Uglebu. Der har vi et stort lekeområde, hytte, gapahuk og bålplass.  Dette gir oss unike frilufts- og 
aktivitetsmuligheter. Barnehagen har et romslig uteareal som også inneholder en egen sykkelbane.  
 
Barnehagen er delt inn i fem avdelinger; Tyrihans, Rødhette, Veslefrikk og Tommeliten. Disse er stort sett 
aldersinndelte.  Vår femte avdeling, Askeladden er en avdeling for barn med sammensatte behov som trenger et 
mer tilrettelagt tilbud.  

I barnehagen vår jobber det 21 voksne fordelt på 16,9 årsverk. Av disse har 7 pedagogisk utdanning, 4 er 
utdannede fagarbeidere og 10 er assistenter med ulik bakgrunn. Vi ser på hele personalet som en ressurs og har 
klare målsettinger på hvordan hver enkelt skal bruke seg selv til beste for barna. Vi har knyttet til oss flere faste 
vikarer, og det kan også forekomme at studenter og lærlinger er innom. Dette styrker barnehagen, og hjelper oss 
til å holde oss oppdaterte og reflekterte. 

Jevnlig har vi også besøk av to leseravner som er innom for å gi barna minnerike høytlesnings-stunder som er med 
på å berike barnas språk.  
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Vår visjon og pedagogiske grunnsyn 
 

«Den gode barndom» 
Dette er vår visjon og vår “ledestjerne”. Gjennom alle målsettinger og alt arbeid vi gjør i barnehagen, jobber vi 
mot dette. Barndommen har en egenverdi. Barnet skal få lov til å være et barn og et helt menneske i form av seg 
selv. Vi ser på tiden i barnehagen som en viktig tid i barnets liv. Trygge barn med tro på sin egenverdi er lekende 
og nysgjerrige. Nysgjerrige og undrende barn er åpne for læring. I den gode barndom står danningsbegrepet 
sentralt.  
 
Danning gjennom omsorg, lek og læring. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle 
evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. (Rammeplanen s. 15) Barnet skal utvikle seg til å bli et 
selvstendig individ med egne tanker og meninger.  

Omsorg er evnen til å vise nærhet, ømhet, varme, godhet, hengivenhet, oppmerksomhet, tålmodighet og 
innlevelse. De voksne må da være åpen og mottakelig overfor barnet og se dets behov og ønsker. God omsorg 
gir barnet trygghet.  

Omsorg ligger til grunn for alt vi gjør i vårt arbeid med barna. Det kommer til uttrykk i hverdagssituasjoner som 
måltider, påkledning, stell så vel som gjennom samtaler, lek og læring. Det er viktig å være veldig bevisst vår 
rolle som forbilde for barna i væremåte, samhandling og språk.  

I vårt satsningsområde, beskriver vi hvordan vi gjennom året vil jobbe med lek. Her beskriver vi også hvordan vi 
ser læring i sammenheng med leken. Det vil i hovedsak handle om uformell læring. 

I barnehagen er vi opptatt av læring gjennom å støtte barns naturlige nysgjerrighet, kreativitet og interesser. 
Personalet i barnehagen må møte dette med engasjement og undring. 

Formelle læringssituasjoner er planlagte og ledet av de ansatte. Da jobbes det i hovedsak ut fra et tema. Videre i 
årsplanen beskrives progresjonsplan over de sju fagområdene. Fagområdene opererer sjelden alene og er flettet 
inn i både uformelle og formelle læringssituasjoner. 

 

Relasjonskompetanse 
 
Øvre Eiker kommune har siden 2005 hatt relasjonskompetanse som satsningsområde. Relasjonskompetansens 
verdier bygger på et likeverdig menneskesyn. Gode samspill og løsninger oppstår i møte mellom mennesker. 
Som en profesjonell ansatt i barnehagen har vi ansvar for at relasjonen mellom menneskene i barnehagen blir 
meningsfylt og god. Fra et relasjonsperspektiv betyr dette konkret: 

 
Alle har rett og mulighet til å uttrykke tanker og følelser og bli anerkjent for dette 
Vi skal være nysgjerrige på hvem vi er og hvordan vår væremåte påvirker menneskene rundt oss 
Mening - og løsningsorienterte samspill foregår i dialog med hverandre 

 
Hvordan arbeider vi for å få dette til: 

- LP grupper. (Les nedenfor beskrivelse om LP) 
- LMU møter. LMU står for Ledelse, Medvirkning og Utvikling og er satt sammen av styrer, tillitsvalgte og 

verneombud. Her jobbes det for å skape et miljø preget av gode prosesser og godt samarbeid 
- Vikarer og nyansatte får innføring i temaet 
- Medarbeidersamtaler 
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Satsningsområde Lek 
 
Hva er lek 
I Rammeplanen står det at leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og 
er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Det er en grunnleggende livs- 
og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Gjennom leken utforsker barn verden, lærer å ta andres 
perspektiv og skaper vennskap og gode relasjoner med andre barn. Humor og kreativitet er nært knyttet til 
leken. (s.32). 
 
Hvorfor velger vi lek som satsing 
Vi har valgt lek som satsningsområde som en naturlig fortsettelse av at vi har arbeidet med hverdagssamtalen de 
siste to årene. Barns læring er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning og barna lærer gjennom alt de 
opplever og erfarer på alle områder (Rammeplanen s.33) Vi ønsker å tilrettelegge for at barna får gode leke 
opplevelser som gir dem opplevelse av å mestre samspillet i lek og skaper gode relasjoner til andre 
barn.(Rammeplanen s.32) 
De viktigste motivasjonsfaktorene for læring er glede, nysgjerrighet og mestring. Dette utspiller seg i barnets lek. 
Derfor legger vi opp til læring i en lekpreget hverdag.  
 

Hvordan personalet møter barns uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosiale relasjoner har betydning for 
deres læring, glede og mestring både i lek og annet sosialt samspill.  (Rammeplanen s.33)    
 

 
Mål:  

Alle barna skal ha gode leke opplevelser i samspill med andre barn. De skal ha opplevelsen av 
vennskap og fellesskap gjennom lek. 

 
Hvordan arbeider vi for å få dette til: 
 

- Personalet skal ha et aktivt og anerkjennende forhold til barnas lek og være en god støtte i utviklingen av 
barnas lekerelasjoner.  

- Tilrettelegge det fysiske miljøet i barnehagen slik at barna har mulighet til å få impulser og inspirasjon til 
god lek både ute og inne. Dette innebærer å dele oss i små grupper, rominndeling og tilgjengelige 
voksne. 

- Engasjerte voksne som er til stede i barnets lek. – Dette for å kunne bidra, forske og undre seg sammen 
med barna 

- Personalet utarbeider personlige utviklingsmål  
- Medvirkning gjennom “å gripe” tak i barnas interesser og gi utfordringer tilpasset hver enkelt. 
- Planer som gir rom for å gripe barnet interesser og videreutvikle disse 

 
Mer detaljerte planer står i månedsbrev for hver enkelt avdeling. 
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Barns medvirkning 
 
Barnet skal ha rett til medvirkning tilpasset barnets alder og forutsetninger. 
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 
Barnegruppen skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planleggingen av barnehagens virksomhet. 
(Barnehageloven paragraf 1, formål 2. ledd). 

«Barns rett til medvirkning krever kompetente voksne som har gode og oppdaterte kunnskaper om og respekt 
for barn.» (Ot. prp. nr. 72, s. 36).  

Som deltakere i et fellesskap er vi avhengige av hverandre og alle må  være bidragsytere for at fellesskapet skal 
fungere.(Rammeplanen s.35)  

Mål: 
 
Barn skal oppleve seg selv som en meningsfull bidragsyter til fellesskapet 

 
Hvordan jobber vi for å nå dette 

- Aktiv lytting og tilstedeværelse i hverdagssamtalen 
- Gjennom å lytte og tolke barnas signaler, ser de voksne barnas interesseområder og tar barna med i det 

videre arbeidet 
- De voksne må være tilstede sammen med barna og delta i lek for å kunne forstå barnets intensjoner 
- Vi må ta barna på alvor og tilstrebe og sette oss inn i deres perspektiv. På den måten skal alle bli sett og 

hørt i løpet av dagen 
- Voksne som er tett på barna 
- Skape tid og rom for å lytte og samtale 
- Lar barna ta aktivt del i planlegging og evaluering av sin egen hverdag 
- Refleksjon og kritisk drøfting av egen praksis 
- Fokus på vennskap og lek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeid med foreldre 
 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme 
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læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven § 1 1. ledd) 

Vår viktigste jobb i Smellhaugen barnehage er å ta vare på det mest dyrebare du har, nemlig barnet ditt. For å 
gjøre denne jobben godt, er vi avhengig av et godt samarbeid som er bygget på gjensidig åpenhet og tillit. Det er 
du som kjenner ditt barn best og er ekspert på eget barn. Ved å ha en åpen og god dialog i den daglige kontakten 
og ved foreldresamtaler kan vi bedre forstå og legge til rette slik at barnet ditt får en best mulig 
barnehagehverdag. 
  
 Hvordan arbeider vi for å nå dette?  

 Personalet arbeider etter velkomst og avskjeds rutiner som jevnlig evalueres  

 Daglig dialog med foreldre 

 Oppstart samtale for nye barn 

 Foreldresamtaler 

 Foreldremøter  

 Samarbeidsmøter(SU) 

 Foreldrearbeidsutvalg(FAU) 

 Sosiale arrangement med barn og foreldre 

 

Dokumentasjon 
 

Vi legger stor vekt på dokumentasjon i vår barnehage.  
Ved å aktivt bruke dokumentasjon vil vi få frem ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende 
praksis. (Rammeplanen s. 55) 

Vår dokumentasjon vil også gi foreldre, lokalmiljø og kommunen som barnehagemyndighet får informasjon om 
hva barn opplever i barnehagehverdagen. 
 
Hvordan arbeider vi for å nå dette? 
 

- Månedlig evaluering på avdelingsmøter 
- Halv- og helårsevaluering både avdelingsvis og i hele barnehagen 
- Månedsplaner/brev fra hver avdeling 
- Praksisfortellinger som vi bruker til refleksjon og videre utvikling. 
- Ledermøter brukes til evaluering av vårt pedagogiske arbeid. 
- Bilder av barnas opplevelser i hverdagen. 
- Utstilling av barnas produkter 
- Gjennom året gjøres det observasjoner av barna 
- Dokumentasjon brukes av de ansatte som refleksjon over vårt pedagogiske arbeid og egen praksis 
- Hjemmeside 
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Vurdering  
 
Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og 
læring. Barnegruppen og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes 
fortløpende.”(rammeplanen s. 56) 

Hva Hvorfor Hvordan Hvem Evaluering 

Årsplanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måloppnåelse 
 
 
Foreldremedvirkning 
 
 
 
Utvikling av neste 
årsplan 
 
Brukervennlighet 

Personalmøter og 
avdelingsmøter 
 
Su møter 
 
 
 
Avdelingsmøter, 
ledermøter, su 
møter, ledermøter 
og personalmøter 

Personale og 
styrer 
 
Foreldre, 
styrer, eier 
og ansatte 
 
Styrer, 
foreldre, 
personale og 
su 

November 2016 og april 2017 
  
 
Høst 2016 og vår 2017 
 
 
 
April 2017 
 

Månedsplaner Vurdere mål og 
innhold og erfaringer 

Avdelingsmøter Personalet Siste avdelingsmøte i måneden 

Arrangement Videreutvikling Evalueringsskjema 
på avdelingsmøter.  
Personalet og 
barnas opplevelser 
og evt.endringer. 

Personalet 
og barna 

Rett i etterkant av 
arrangementet 

Barns trivsel  Utvikling og læring 
hos barna 
 
 
 
 

Observasjoner 
 
Foreldresamtaler 
 
Anerkjenne 
foreldrenes 
perspektiv 
 
Praksisfortellinger 
 
Avdelingsmøter 
 
LP som verktøy på 
avd.møter og 
personalmøter 
 
Brukerundersøkelse 

Personalet 
 
Pedagog og 
foreldre 
Personalet 
 
 
 
Personalet  
 
Personalet 
 
Personalet 
 
 
Foreldre 

Kontinuerlig og i forkant av 
foreldresamtaler 1 gang i 
halvåret 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
Avdelingsmøter og 
personalmøter 
Kontinuerlig  
 
Nov 2016 
Juni 2017 

Foreldresamarbeid 
 
 

Foreldremedvirkning 
Og utvikle kvalitet og 
samarbeid med 
foreldre 
 
 
 
 
 
 

Daglig kontakt 
 
 
SU møter 
 
 
Foreldresamtaler 
 
Foreldremøte 

Personalet 
og foreldre 
 
styrer, eier, 
personale og 
foreldre 
 
pedagogene 
og foreldre 
Personale og 

Kontinuerlig 
 
 
2 SU møter i året 
 
 
 
Foreldresamtaler høst og vår  
 
14. september 2016 og 
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foreldre eventuelt på våren 
 

 

Overgangen mellom barnehage og skole  
 
Mål: 
Legge til rette for en best mulig overgang for det enkelte barn  

” vergangsprosesser er sårbare og kan støtte eller svekke barnets utvikling, selvbilde og livskompetanse” 
 veileder ” ra eldst til yngst” .  ed å  okusere på en best mulig overgang  or det enkelte barn ønsker vi å 
forebygge og styrke barnet sosialt og emosjonelt slik at det er godt forberedt og trygge til skolestart.  

Målsetninger for hva barn bør kunne ved skolestart 

- Ta i mot beskjeder 
- Øve seg på å holde fokus 
- Følge regler og rutiner 
- Konsentrere seg over tid 
- Lytte til andre 
- Vente på tur. Rekke opp hånden når en vil si noe 
- Øve seg på å snakke i gruppe 
- Selvstendighet 
- Ferdigheter til å kunne løse problemer 
- Samarbeid 
- Forholde seg til mål som ligger frem i tid 
- Strategier for å skaffe seg venner 
- Språk 

Hvordan jobber vi for å nå dette: 

- Fokus på mestringsopplevelse og lysten til å lære 
- Gjennomfører barnesamtaler med fokus på skolestart 
- Aktiv bruk av metoder som Følelsesskolen, psykologisk førstehjelp, Vennekort, Elle Melle, språksprell osv 
- Nært samarbeid med foreldre/foresatte 
- Følger retningslinjene fra Øvre Eiker kommune 

- Fokus på samhold og gode relasjoner 

 
 

 



10 
 

Fagområdene med progresjonsplan 
 

Fagområdene dekker et vidt læringsfelt (rammeplan s.39) Hver aldersgruppe har utarbeidet en plan for hvordan det skal 

jobbes med dem i løpet av året. Les nedenunder! 

Sammen med de ulike aktivitetene gjennom året, vil månedsbrevene gi en nærmere beskrivelse av dette. 

 

 

 

 

 

Kropp, bevegelse og helse  
“Barna skal oppleve mestring, gode vaner og fysisk aktivitet” 

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 

Hygiene og 
bordvaner 

 
Tilrettelegge for 

barns 
mestringsfølelse 

 
Stimulere alle 

sanser 
 

Tilrettelegge for 
fin- og 

grovmotorikk 
aktivitet inne og 

ute 
 

Minirøris og 
sangleker 

Barna har faste 
og trygge rutiner 

 
Skape positive 

opplevelser rundt 
måltidet 

 
Tilrettelegge for 

fysiske aktiviteter 
med tilpassede 

utfordringer inne 
og ute 

 
Oppleve 

mestringsfølelse 
 

Ulike fin- og 
grovmotoriske 

aktiviteter 

Videreutvikle 
kroppsbeherskelse 

 
Ulike motoriske 

utfordringer 
(gymsalen og 

turer) 
 

Fri utfoldelse i 
naturen for å øke 

motorikk og 
kognitiv læring 

 
Minirøris 

 
Bevissthet rundt 

håndvask og 
hygiene 

 
 

Ulike motoriske 
utfordringer 

 
Bruke naturen 

aktivt som 
lekearena 

 
Matlaging ute 

 
Lære 

tradisjonelle 
regelleker 

 
Forstå 

viktigheten av 
hygiene 

Styrke grov – og 
finmotorikk 

gjennom turer i 
skog og mark 

 
Matlaging 

 
Bruk av gymsal 

 
Respekt for andre 
og sin egen kropp 
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Kommunikasjon, språk og tekst  
“Følelser og hverdagssamtalen» 

 
“Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig  or å utvikle et godt muntlig språk. 
Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.  I samtale om opplevelser, tanker 
og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk”.  rammeplanen s.40   
 
Mål: 
Barna skal videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd 
Barna skal bruke sitt språk til å utrykke tanker, ord og følelser  
 

- Språkverktøyet “snakkepakka” brukes aktivt på avdelingene 
- Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesing, 

fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier 
som formidles 

- Bruke verktøyene “psykologisk  ørstehjelp, følelsesskolen, start 
- Bekrefte barnas ulike følelser gjennom omsorg, kroppsspråk og ord 
- Hverdagssamtalen 
- Tilrettelegge for lek og vennskap 
- Dele i grupper slik at det blir hensiktsmessig 

 

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 

Bruke variert 
kroppsspråk 

 
Bruke enke ord, 

tegn og 
gjentakelser 

 
Voksne skal være 

tilgjengelig og 
interesserte for å 

forstå barnet 
 

Bruke konkreter 
som f.eks. 

Snakkepakka og 
pekebøker 

 
Rim, regler, sang 

og rytme 
Kjente sanger, 

regler ord  
kjenner 

Gjentagelser og 
repetisjoner 

Lære gjennom 
kroppen 

Sanger/sangleker 
 

Enkle tegn 
 

Eventyr, drama, 
dans 

 
Samtale i alle 

gjøremål 
 

Barna har 4-5 ord 
i setningen, og 

kan føre samtaler 
 

Begynne å sette 
ord på følelser og 

opplevelser 
 

Lytte, forstå og bli 
forstått 

Kjente sanger, 
regler ord  

kjenner 
Gjentagelser og 

repetisjoner 
Lære gjennom 

kroppen 

Skape et 
språkstimulerende 

miljø ved å ha 
høytlesning og 

bruk av 
Snakkepakka 

 
Lære turtaking og 

hvordan vi 
forholder oss til 

hverandre 
 

Sosiale spilleregler 
som inneholder 

turtaking 
Motta og utføre 

kollektive 
beskjeder 

Bruke konkreter 
Få lette beskjeder 

 

Varierte og rike 
erfaringer 

gjennom turer 
 

Høytlesning 
 

Bruk av IT 
 

Rim, regler, 
sanger 

 

Samlingsstund 
med samtaler 

 
Høytlesning 

 
Introdusere 

bokstaver og tall 
 

Bruk av verktøy 
som IT,  

Språksprell og 
Snakkepakke 

 
Rim og regler 

 
Språklig bevissthet 
Prate og filosofere 

rundt temaer 
Tullehistorier 

Bruke kroppen 
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Kunst, kultur og kreativitet 
«Gi rom for fantasi, skaperglede og kreativitet» 

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 

Utforske ulike 
formingsmaterialer 

som maling, 
tegning, 

modelleire, sand, 
snø, vann osv. 

 
Opplevelsen i 

fokus 
 

Sansestimulering 
 

Bevegelse, sang og 
dans 

Oppøve fantasi 
og kreativitet 
gjennom ulike 

aktiviteter 
 

Kjennskap til 
varierte 

materialer 
 
 
 

Stimulere 
kreativiteten og 

utforske 
teknikker 

 
Kjennskap til 

tradisjoner som 
preger de ulike 

høytidene 
 

Sang og musikk 
 

Drama og rollelek 

Bli kjent med 
uttrykksformer 

som: 
Drama, musikk, 

dans, språk, 
litteratur og 

forming 
 
 
 
 

Motivere for 
fantasi og 

skapertrang 
 

Drama, musikk, 
dans 

 
Turer 

 
Lek i naturen 

 
Norsk kultur og 

tradisjoner 

 

 

 

 

 

 

Nærmiljø og samfunn 
«Alle barna skal få erfare at de er verdifulle og viktige i samfunnet» 

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 

Bli kjent og trygg 
på seg selv, barn 

og voksne 
 

Smågrupper 
 

Framheve et og 
et barn foran de 

andre for å 
utvikle selvfølelse 

 
Bli kjent med inne 
– og uteområdet 

 
Bli trygge på 
barnehagens 
hverdag og 

rutiner 
 
 

Bli kjent i 
nærmiljøet; 
Uglebu og 

skogområdene 
rundt 

 
Deltakelse på 
barnehagens 
tradisjoner 

 
Oppleve ulike 

kulturer 
 
 

Turer i 
nærmiljøet 

 
Oppleve skogen 
som lekearena 

 
Utforske og 

undring over sin 
egen eksistens 

 
Bruk av 

faktabøker og IT 
 

Forståelse for 
ulike tradisjoner 

og levesett 
 
 

Bruke nærmiljøet 
og naturen aktivt 
på turer og i leik 

 
Gi barna 

meningsfulle 
møter med 
personer, 

arbeidsplasser og 
institusjoner 

 
 
 
 
 

Samlinger med 
samtaler 

 
Respekt for 
hverandres 

ulikheter 
 

Bli kjent i 
lokalmiljøet 

 
Bidra til glede for 

beboerne på 
Eldresenteret 

 
Barns medvirkning 
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Natur, miljø og teknikk 
«Lære å være gjest i naturen» 

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 

Bruke 
uteområdet 

aktivt 
 

Utforske og 
undring over hva 

som finnes 
 

Turer og lek på 
barnas premisser 

 
Oppleve 
årstidene 

 
 
 

Oppleve naturen 
og undring over 

naturens 
mangfold 

 
Oppleve ulike 

typer vær, 
planter, dyr og 

årstider 
 

Lære begreper 
som kald – varm 

og våt- tørr 
 

Lære å holde 
orden og delta 

på kildesortering 
 

Respekt for 
naturen 

 
Data og foto 

Bli bevisst 
hvordan ta vare 
på miljøet rundt 

oss 
 

Lære å sette pris 
på naturens 

mangfoldighet 
 

Forske og 
eksperimentere 

 
Undre seg over 

fenomener i 
naturen 

 
Produksjon av 

matvarer 
 

Ute i all slags vær 
 

Ulike fysiske 
utfordringer 

 
Respekt for 
naturen og 

miljøet rundt seg 
 

Eksperimenter 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturvern/miljørvern 
 

Få kjennskap til ulike 
typer planter, dyr, 
fisk og insekter i 

naturen 
 

Undring over 
naturens mangfold 

 
Turer 

 

 

 

 

Antall, rom og form 
«Støtte barnets matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser og 

uttrykksformer» 
1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 

Lære enkle 
dagligdagse 

begreper 
 

Fast dagsrytme 
 

Telling og 
sortering 

 
 

Sortere, 
konstruere, 

utforske og leke 
med ulike former 

og mønstre 
 

Undre seg over 
likheter og 
ulikheter, 

størrelser og 
antall 

 
 

Barna hjelper til 
med praktiske 

gjøremål 
 

Bruk av eventyr 
 

Få kjennskap til 
ulike geometriske 

former 
 

Mengde- og 
tellebegrep 

Styrke barnas 
nysgjerrighet 

 
Matematikkglede 

 
Gå på «form-jakt» 
både inne og ute 

 
Måleredskaper, 

måleenheter 
 

Avstander 
 

Vekt/Volum/tid 
 
 

Dekke bord 
 

Enkle 
matteoppgaver 

 
Bli kjent med tall 

 
Bruk av naturen til 

å tilegne seg 
begreper 

 
Matlaging/baking 

med fokus på 
måleenheter 
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Etikk, religion og filosofi 
«Bli kjent med religion, etikk og filosofi som en del av kultur og samfunn» 

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 

Lære om regler 
og grenser; 

hvordan vi skal 
være mot 
hverandre 

 
Deltar og får nye 

erfaringer 
gjennom 

barnehagens 
tradisjoner 

Undre seg og 
forske 

 
Lære seg, forstå 
og gjennomføre 

sosiale regler 
 

Sosial 
kompetanse 

 
De voksne er 

gode 
rollemodeller for 

holdninger og 
verdifulle 
samtaler 

 
Bli kjent med 

ulike tradisjoner 
 

Bli kjent med 
ulike kulturer og 

tradisjoner 
 

Vennskap og 
hvordan vi skal 

være mot 
hverandre 

 
Toleranse, 

interesse og 
respekt 

 
Undring, 

ettertanke og 
gode samtaler 

 
 

Følge de 
tradisjonelle 

høytidene 
 

Lære om ulike 
religioner og 

kulturer 
 

Skape rom for 
undring, 

ettertanke og 
gode samtaler 

 
 
 
 
 
 

Undre seg og finne 
løsninger sammen 

 
Høytidsmarkering 

 
Kjennskap til ulike 

kulturer 
 

Samtaler 
 

Bevisstgjøring om 
rett og galt 

 

 

Grunnlagsdokument 
 
Til grunn for planleggingen vår ligger: 
 

- Lov om barnehager 
- Rammeplanen 
- Kommunens AGP – arbeidsgivers politiske plattform 
- Strategi for økt kvalitet i barnehage 
- Individuell opplæringsplan ved behov 

 

 

Våre pedagogiske verktøy/ metoder og kompetanseheving 
 
Vi bruker ulike pedagogiske verktøy i vårt arbeid: 
 

Snakkepakka 
Basispakke med språkstimulerende materiell som baserer seg på språklæring gjennom konkreter. Den 
brukes i samlinger og i hverdagsaktiviteter sammen med barna. 
http://www.snakkepakken.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=225  
 
LP – modell (læringsmiljø og pedagogisk analyse) 
Analysemodell for å finne frem til hensiktsmessige pedagogiske tiltak i utfordringer som vi har. Fokuset 
ligger i tiltak i konteksten og relasjonen og ikke hos enkeltpersonen. På denne måten kan vi legge 
forholdene til rette i ulike læringssituasjoner slik at barn og unge får utnytte sitt potensial for læring på 

http://www.snakkepakken.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=225
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best mulig måte. Øvre Eiker satser på at alle barnehager skal jobbe med LP modellen. Dette følges opp 
gjennom veiledning fra PPT og læringsmiljøsenteret. http://lpmodellen.wordpress.com/tag/senter-for-
atferdsforskning/  

 
Språksprell 
Pedagogisk verktøy som legger vekt på utvikling av språklig bevissthet. 
 
Psykologisk førstehjelp 
Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Med røde og grønne tanker 
lærer barnet å bli kjent med, kjenne igjen og sette ord på egne og andres følelser. Dette kan brukes på 
flere områder og i ulike situasjoner. 
http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/psykologisk_forstehjelp/psykologisk_forstehjelp_for_barnehagebarn/  

 
Følelsesskolen 
En artikkelserie på barnehageforum om emosjonell og sosial trening i barnehagen. 
http://www.barnehageforum.no/ShowArticleListByPeriod.aspx?PeriodID=44  
 
START 
START er et materiell til hjelp for barnehagene i arbeidet med å utvikle barns sosiale og emosjonelle 
kompetanse. Dette er den viktigste forutsetning for at barn trives og utvikler sosial og språklig 
kompetanse. http://www.prososial.no/index.php/start-livskunnskap-for-de-minste  
 
TRAS 
Observasjonsverktøy som gir kunnskap om barns språkutvikling i alderen 2 til 6 år.  
 
IKT  
PC, IPAD og fotoapparat 

 
Ulike arenaer for kompetanseheving er: 

- LP 
- Pedagogisk lederskole 
- Kurs 
- Etterutdanninger 
- Personalmøter og avdelingsmøter 
- Planleggingsdager 
- Ledermøter 
- Kurs 
- Veiledning internt og ekstern 

 

Samarbeidspartnere 
 

- PPT 
- Fysioterapi 
- Helsestasjonen 
- Ulike kompetansesentra 
- Habiliteringtjenesten 
- Barnevernstjenesten  
- Skolen 
- Eiken 

 

 

http://lpmodellen.wordpress.com/tag/senter-for-atferdsforskning/
http://lpmodellen.wordpress.com/tag/senter-for-atferdsforskning/
http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/psykologisk_forstehjelp/psykologisk_forstehjelp_for_barnehagebarn/
http://www.barnehageforum.no/ShowArticleListByPeriod.aspx?PeriodID=44
http://www.prososial.no/index.php/start-livskunnskap-for-de-minste
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Miljøfyrtårnbarnehage 
 

 
 
Barnehagen er miljøsertifisert. I den forbindelse jobber vi med bevisstgjøring hos barna og 
de voksne i forhold til miljø og miljøtiltak. 
 
 
 

Hvordan jobber vi for å få dette til sammen med barna? 
- Barna lærer hvordan de skal kildesortere på våre søppelstasjoner. 
- Skolegruppa har ansvar for å bære ut glass og metall i kontainere. 
- Vi bruker kildesorteringsspill på alle i- padene.  
- Gjenbruk, bla i form av å bruke brukt emballasje i formingsaktiviteter. 
- Bevisstgjøring hos barna om å ta søppel med til barnehagen når de har vært på tur. 
- Bevisstgjøring hos barna om at de skal ivareta naturen når de er ute.  
- Barna bevisstgjøres på at barna bare bruker et papir når de tørker seg etter å ha vasket hender. 

 
 

Kalender  
 

- 8. august, planleggingsdag 

- 14. september, foreldremøte 

- 24. oktober, FN dag og foreldrekaffe 

- 13. desember, Lucia 

- 14. desember, nissefest 

- Dato for vinteraktivitetsdag kommer senere 

- 22. februar, karneval 

- 24. februar, fastelavn 

- 5. april, påskefrokost 

- 26. mai, planleggingsdag 

- 9. juni, planleggingsdag 

- 1. juni, Smellhaugenlekene 

- 6. juni, Bli kjent dag for nye barn 

- 8. juni, sommeravslutning for barn, foreldre og personale 

- Tid til fotografering kommer senere 

- Det blir en planleggingsdag til i løpet av høsten og en i løpet av vinteren/våren. Det kommer dato straks 

den er klar. 

 

 

Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Terese Nygaard Mathiesen 

 

Årsplanen ble fastsatt av samarbeidsutvalget 14. september 2016. 


