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ÅRSKALENDER:  

 

Årsplanens utforming i år er ny. Vi har valgt å lage den i en kalen-

derutgave. Hensikten med å bruke kalenderen vil være mer over-

siktlig for dere foreldre.  

Fint hvis dere henger opp kalenderen, og bruer den som en vanlig 

kalender.  

Ellers kommer mye av informasjonen ut på Vigilo som vi bruker som 

vårt kommunikasjonsverktøy.  

 

Denne kalenderen er et arbeids—og informasjonsdokument, doku-

mentet sier blant annet noe om: 

 Vårt verdigrunnlag  

 Overordnede mål og satsninger som kommunen har satt for 

arbeid med barn  

 Våre arbeidsmetoder, pedagogiske verktøy og et innblikk i 

ulike modeller vi jobber med  

 Praktisk informasjon til foreldre og foresatte  

 

 

 

VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR!  
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SKAIÅ BARNEHAGE 

90 plasser og 7 avdelinger 

 

Avd. Meisen 1år  Ped. Ledere:  Randi Øina 

Tlf: 91826644    

Avd. Spurven 2år  Ped. Ledere: Bente Bakken 

Tlf: 91116892    Marlyn N Eieland 

Avd. Lerka 3år  Ped. Ledere: Eirin Lian 

Tlf: 94145559    Cathrine Sørli-Hovland 

Avd. Erla 3år:   Ped. Ledere: June Premak 

Tlf: 94164430    Lillian Marie Edvardsen 

Avd. Trosten 4år:  Ped. Ledere: Silje Skripeland 

Tlf: 91145005    Sylvi Finnseth 

Avd. Ørna 5år:  Ped. Ledere:  Ingvild O. Mathisen  

Tlf:  91308777    Marit Håverstad 

Avd. Hakkespetten 6år: Ped. Ledere: Ingvild Eikeland 

Tlf:  91185746   

VATNESTRØM BARNEHAGE 

25 plasser og 2 avdelinger 

 

Avd. Beryllen    Ped.leder:   Hilde Sagedal 

Tlf:   

Avd. Thortveititten     Ped.leder Simon Reinken  

Tlf: 46964428 

 

 

 

KONTAKTINFORMASJON 

Åpningstider 07.00-17.00 

Styrer felles    Beate Strømme Frigstad   Tlf: 98424291   Mail:  beate.frigstad@iveland.kommune.no   

Ass. Styrer Skaiå    Marit Håverstad   Tlf: 93018750   Mail:  marit.håverstad@iveland.kommune.no   

Ass. Styrer Vatnestrøm   Hilde Sagedal    Tlf: 90944182   Mail:  hilde.sagedal@iveland.kommune.no   

Fagansvarlig     Sylvi  Finnseth   Tlf: 95057780   Mail:  sylvi.finnseth@iveland.kommune.no 

Spes.ped/flykntingansvarlig  Elin Aurebekk   Tlf: 47343432   Mail:  elin.aurebekk@iveland.kommune.no 

KONTAKTINFORMASJON 
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HVA STYRES BARNEHAGEN AV? 

 Lov om barnehage 

(barnehageloven): 

 

Fastsatt av Stortinget. Be-

stemmer barnehagens 

formål, utforming, beman-

ning og vedtekter.  

 Rammeplanen:  

 

Er utarbeidet av Kunnskaps 

Dep. Bestemmer barnehagens 

verdigrunnlag, innhold og opp-

gaver. Retter seg mot persona-

let, foreldre/foresatte, barne-

hageeier og kommunen. 

Barnehagens årskalender/årsplan:  

 

Er utarbeidet av barnehagens personalet og godkjent i samarbeidsutvalget. Infor-

merer om det praktiske, faglige og det pedagogiske innholdet i barnehagen. Års-

kalenderen er et arbeidsverktøy for personalet, informasjons—og dokumenta-

sjonsredskap for foreldre/foresatte og et informasjonsdokument for kommunen.  
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 BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 

 

Barnehagene i Iveland er inkluderende og rause fellesskap, der alle er like mye verdt, og har rett til å medvirke, prøve og feile. 

Vi er voksne som ser, hører og handler etter våre grunnleggende verdier:  

 
 

 

 

 

Verdigrunnlaget er styrende for hva vi legger vekt på i hverdagen. Personalet gir hverandre tilbakemeldinger, og arbeider for å være innenfor denne rammen. 

Verdigrunnlag for Iveland barnehager 

 

 

 

 

 

NESTEKJÆRLIGHET 

Vi anerkjenner og respekterer hverandre 

 

TRYGGHET 

I omsorg, lek og læring 

 

INKLUDERENDE FELLESSKAP 

Alle blir sett, hørt og møtt 
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SAMARBEIDSPARTNERE 

PPT: 

 

Kan veilede oss i arbeidet vårt med barn som 

trenger spesiell oppfølging. De kan også være med 

å observere og kartlegge, da de har sertifisering til 

å utføre andre type kartlegginger enn oss. Dere 

som forelder vil alltid bli involvert om dette skal 

skje.  

BARNEVERNET: 

 

Barnehagen kan få veiledning vedrørende vår jobb 

med enkelt barn eller grupper. Ved bekymring for et 

barn og eventuelt familien, plikter vi og melde fra 

om dette til barnevernet.  

FYSIOTERAPAUT:  

 

Kommunefysioterapitjenesten skal arbeide forebyg-

gende, helsefremmende, i tillegg til å behandle og 

jobbe med habilitering og rehabilitering. Den kom-

munale fysioterapeuten følger opp både på helsesta-

sjon, barnehage og skole 

HELSESTASJON: 

 

Bidrar med bl.a. helsemessig veiledning til barne-

hagen og foreldre. I tillegg er vi så heldig at det 

foretas 5 års kontroll hos oss, slik at dette kan 

foregå i kjente omgivelser og gi et bedre bilde av 

barnet.  
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NAV— Ny arbeids- og velferdsforvaltning : 

Her har vi et tett samarbeid i forbindelse med personer som ønsker å prøve seg ut i arbeidslivet gjennom arbeidspraksis.  

Videre har vi et samarbeid med NAV/flyktnings tjenesten for flyktninger som i sitt introduksjonsprogram ønsker språkpraksis og/eller arbeidspraksis i barneha-

gen. 

 

UIA—Universitetet i Agder : 

Her  samarbeider vi om studenter på førskole/lærer utdanningen. Skal vi rekruttere til yrket, må vi være villig til å ta inn studenter i praksis.  

Dette foregår på faste avdelinger hvor det finnes praksislærere. 

 

IVELAND SKOLE  : 

Her samarbeider vi om elever som har behov/ønske om praksisplass; enten for en kort periode eller over lengre tid. 

 

ABUP – Avdeling for barn og unges psykiske helse : 

http://www.abup.no/   Her finner dere informasjon om hva ABUP kan gjøre for dere som foreldre. 

Vi i barnehagen bruker ABUP som veiledningsinstans i spesielle saker.  

 

HABU— Habilitering for barn og unge :  

https://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/barne-og-ungdomsavdelingen-bua/habilitering-barn-og-unge 

Her finner dere informasjon om hva HABU er.  

 

FAMILIETEAMET : 

Familieteamet er et tverrfaglig samarbeid i regi av helsestasjonen. Vi ser verdien av å samarbeide tverrfaglig for å imøtekomme familienes utfordringer i ulike 

faser i livet .Barnehagen kan her drøfte anonymt– eller  etter foresattes samtykke.  

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE 
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SATSNINGSOMRÅDENE 

COS: 

Dette er en praktisk arbeidsmodell som 

har som mål å fremme god relasjon mel-

lom barn og voksne. Den fungerer som en 

strukturerende tankemodell for å bevisst-

gjøre de voksnes måte i å møte og forstå 

barn slik at man kan møte de på best mu-

lig måte.   

RVTS:  

Et kompetansehevingsprogram som gir oss 

mer kunnskap om utviklingtraume hos barn 

som opplever vold, overgrep både fysisk og 

psykisk og rus i nære relasjoner. Barnehagen 

har hatt skolering for ansatte hos RVTS-sør 

med fagfolk innen dette feltet.  

KVELLO: 

Tverrfaglig arbeidsmodell som ser barnet 

fra ulike faglige perspektiver. Hensikten er 

å iverksette tiltak tidlig. Samarbeidspart-

nere i kvello: barnevernet, helsestasjon, 

ppt og fysioterapeut.  

INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØ:  

Kommunalt satsningsområde med fokus på å 

la barnet bli best i å være seg selv i fellesskap 

med andre barn.  

I Iveland får alle barn og unge muligheten til å bli 

den beste utgaven av seg selv. De mestrer grunnleg-

gende ferdigheter og er kompetente for videre ut-

danning og arbeidsliv 

Barnehagene i Iveland jobber etter denne kommu-

nalt vedtatt satsningen. 

Vi jobber ut i fra sastningsområdene ved å ha fokus 

på foreldresamarbeid, Inkluderende læringsmiljø, 

fokus på relasjon gjennom trygghetssirkelen og å 

jobbe traumebevisst.  

 Høsten 2018 skal det vedtas om Kvalifisert for 

framtida skal evalueres og endres noe. 
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OMSORG, DANNING OG LÆRING I 

BARNEHAGEN  
 

OMSORG: 

 

«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og 

trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlig-

het» (Udir. s.19) 

I barnehagene i Iveland ønsker vi at alle barn skal opp-

leve tilhørighet, trygghet og trivsel. Barnehagen skal 

være et sted hvor hvert enkelt barn blir sett, hørt og 

møtt. 

DANNING: 

 

«Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og ska-

pe meninger i den verden de er en del av» (Udir 

s.21) 

Gjennom lek, utforskning opplevelser og dialog 

ønsker barnehagen å bidra til å utfordre barnas 

tenkning, handlingskompetanse og støtte deres 

identitetsutvikling. 

LÆRING: 

 

«Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær 

skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn 

for deres læringsprosesser.» (Udir. S.22)  

Gjennom et inkluderende fellesskap ønsker bar-

nehagene i Iveland å gi barna varierte opplevelser 

og erfaringer.  

Vi ønsker at barna skal oppleve mestringsopple-

velser, læringslyst og tiltro til egne evner, ved å 
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Nivå: 
  

Mål for barna: Tiltak: Personalet: 

1. 
  
  
  
2. 
  
  
3. 

Barna er trygge og opplever 
glede i leken både ute og 
inne. 
  
Barna gjør seg erfaringer 
med vennskap og samhand-
ler med andre. 
  
Barna knytter vennskap. De 
utvikler empati og respekt 
for seg selv og andre. 

  
FOKUS PÅ LEK 

Personalet er tilstedeværende og aktive 
voksne. 
  
De voksne gir sin fulle oppmerksomhet til 
leken, og deltar på barnas premisser. 
  
De voksne er oppmerksomme, aktive og 
tilstedeværende i leken og reflekterer over 
praksis 

1. 
  
  
  
  
2. 
  
  
  
3. 
  
  

Barna får allsidige bevegel-
seserfaringer i et trygt og 
utfordrende utemiljø. 
  
Gjennom varierte naturopp-
levelser blir barna kjent med 
naturens mangfold 
  
Barna opplever glede og 
undring i naturen og tar i 
bruk naturen som sin leke-
plass. 

  
BRUKE BARNEHAGENS UTE-
MILJØ, NATUREN OG NÆR-

MILJØET 

  
  

Personalet er tilstedeværende og deltar i 
aktiviteter ute, gjennom hele året. 
  
Personalet tar initiativ til aktiviteter ute i 
barnehagen, i naturen og i nærmiljøet. 
  
  
Personalet bruker utemiljøet, naturen, væ-
ret og årstidene som en ressurs i arbeidet 
med barna. 

1. 
  
  
2. 
  
  
  
3. 

Barna opplever mestring i 
barnehagehverdagen. 
  
Barna får varierte og tilpas-
sede utfordringer og mest-
ringsopplevelser på ulike 
arenaer i barnehagen. 
  
Barna lærer og formes av 
sine mestringserfaringer. 
Utvikler et positivt selvbilde. 

  
SE HVERT 

ENKELT BARN 

Personalet kjenner barna og legger til rette 
for tilpassede mestringsopplevelser. 
  
Personalet fungerer som et støttende stillas 
i barnas utforskning og undring. 

  
Personalet veileder barna ut fra deres mest-
ringsopplevelser/erfaringer. Personalet re-
flekterer over egne holdninger og praksis. 

PROGRESJONSPLAN SATSNINGSOMRÅDENE: NATUR, LEK OG MESTRING 

HVORFOR EN PROGRESJONSPLAN?  

Rammeplanen sier følgende om progresjon: Alle barn skal 

få oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barne-

hagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper 

får varierte leke, - og aktivitets—og læringsmulighe-

ter” (utdanningsdirektoratet 2017 s. 44).  

 

Ved å lage en progresjonsplan som dette sikrer vi t alle 

barna har ne god og naturlig progresjon i utviklingen sin.  

 

Progresjonsplanen er knyttet opp til fagområdene fra ram-

meplanen. Dette gjør det lettere for oss i personalgruppa å 

jobbe konkret med fagområdene, og kan lettere vurdere 

arbeidet vi gjør.  

 

Vi har valgt å lage en progresjonsplan med nivå inndeling, 

ettersom vi mener at alle barn skal bli møtt på det nivået i 

utviklingen de er, uavhengig av deres alder.  

Vi har også valgt å lage mål for personalet i planen. For at 

barna skal nå sine mål i utviklingen må også de voksne 

være bevisste i forhold til seg sel v og sin rolle, og ha 

grunnleggende kjennskap til barns utvikling.  

”BARNAS FYSISKE OG PSYKISKE HELSE SKAL FREMMES I BARNEHAGEN”. (UDIR. S. 
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PROGRESJONSPLAN FAGOMRÅDENE 

Nivå: Mål for barna Tiltak Personalet 

1.  
Barna begynner å ta språ-
ket aktivt i bruk for å 
uttrykke sine følelser, 
tanker, meninger og erfa-
ringer på ulike måter. 

 
Bruke rim, regler, bøker og 
sanger 
  
Støtte barnas lek 
  
Vi bruker trygghetssirke-
len aktivt 

Oppmuntrer barna til 
å fabulere og leke 
med språk og lyd. 
  
Skaper et variert 
språkmiljø som støtter 
begrepsforståelsen til 
barnet. 

2.  
Barna videreutvikler sin 
begrepsforståelse og bru-
ker et variert ordforråd. 
  
Leker, improviserer og 
eksperimenterer med rim, 
rytme, lyder og ord. 
  

 
Barna får oppleve glede 
ved høytlesing, fortelling, 
sang og samtale. 
  
Bruker hverdagssituasjo-
ner til aktiv språkstimule-
ring. 
  
  

Tar i bruk varierte 
formidlingsformer og 
tilbyr et mangfold av 
bøker, sanger bilder 
og uttrykksformer. 
  
Personalet har kunn-
skap om barnas språk-
utvikling, også to 
språklige barns utvik-
ling. 

3.  
Barna utforsker og gjør 
seg erfaringer med tall og 
bokstaver. 
  
  
Barna får uttrykke seg 
gjennom ulike typer sam-
taler. 
  
Bruke språket aktivt for 
selv å bygge vennskap og 
løse konflikter. 

 
Førskoleklubb 
  
  
  
Barnesamtaler 
  
  
Lekegrupper 

Personalet skal inklu-
dere alle barn til 
språkstimulende akti-
viteter 
  
Personalet skal frem-
me mangfoldet i bar-
negruppen gjennom 
ulike uttrykksformer. 
  
Setter av tid til å und-
re oss, reflektere og 
stille spørsmål til bar-
na. 
  
Skal sammen med 
personalgruppen und-
re seg og reflektere 
over egen praksis. 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST  

Nivå: Mål for barna Tiltak Personalet 

1. Oppleve glede og mest-
ring ved bevegelseserfa-
ringer inne og ute. 
  
Bli trygg på egne følelser 
  
  
Barna utvikler forståelse 
for hygiene 

Bruke nærmiljøet til lek 
og læring 
  
  
Sette ord på følelser 
  
  
Vasker hender før målti-
det og etter dobesøk. 

Tar utgangspunkt i barnas inter-
esser. 
  
  
Er anerkjennende i møte med 
barnas følelser. 
  
Gode rollemodeller 

2.  
Bli trygg og sette grenser 
for egen kropp 
  
  
Barna videreutvikler mo-
toriske ferdigheter gjen-
nom fysisk lek. 
  
  
Utvikler kunnskap om 
variert kosthold 

 
Bruke ulike verktøy 
  
  
 Legge til rette for allsi-
dig fysisk lek inne og ute. 
  
 Legge til rette for matla-
ging og gode måltidsi-
tuasjoner. 

 
Må ha kunnskap om innholdet i 
pakken og hvordan det kan an-
vendes. 
  
Skal være aktive, pålogga og 
lekende voksne. 
  
 
 Kjenne og praktisere nasjonale 
føringer for helsefremmende og 
forebyggende tiltak som gjelder 
barn. 

3.  
Få kjennskap til mennes-
kekroppen og få en posi-
tiv oppfatning av seg selv. 
  
  
Opplever og vurderer og 
mestre risikofylt lek gjen-
nom kroppslige utford-
ringer 
  
  

 
Bruke bøker, ikt, fortel-
linger og samtaler til å 
fremme forståelse for 
egen kropp og grenser. 
  
Vi bruker naturen rundt 
oss. 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Skal støtte barna til å bli den 
beste utgaven av seg selv. 
Må være lydhøre og våge å gå 
inn i de vanskelige samtalene. 
  
Må være støttende voksne i 
barnas kroppslige utfordringer 
og utforskning. 
 

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 
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Nivå Mål for barna Tiltak Personalet 

1. Får en begynnende  
erfaring med ulike  
formingsmaterialer 
  
Utfolde seg med sang,  
musikk, lyd og rytme. 
  
  
  

Vi maler, tegner, klipper 
og limer. 
  
Vi synger, hører på mu-
sikk og bruker ulike in-
strumenter. 

Motiverer barna til å utfolde 
seg. 
  
Er kreative 
  
Har kjennskap til ulike materi-
ell og uttrykk. 

2.  
Utvikler fantasi, kreativ  
tenkning og skapergle-
de 
  
  
  
  
  

Dramatisere med og for 
barna. 
  
Bruke rim, rytme og be-
vegelser 
  
Ta i bruk ulike materiell 

Er engasjerende, støttende og 
oppmuntrende rundt barnas 
kreative prosesser. 
  
  
  
  
  
  

3. Barna skal bli kjent  
med ulike teknikker,  
materialer, verktøy og  
teknologi for å utrykke  
seg estetisk. 
  
  
  
  
  
  
Barna opplever lokale,  
nasjonale og 
 internasjonale kunst og  
kulturuttrykk. 

Vi bruker IKT 
  
Barna har tilgang til ma-
teriell og verktøy som 
støtter opp om deres 
uttrykksformer. 
  
  
  
  
Vi introduserer barna for 
ulik kunst og kunstnere. 
Barna erfarer kulturopp-
levelser. 
  

Grunnleggende kunnskap om 
IKT og bruken ved det. 
  
Vi er nysgjerrige og fremmer 
barnas lyst til å utforske det 
estetiske. 
  
  
  
  
Må ha kunnskap om hvordan 
vi kan fremme og hvor barna 
kan møte kulturopplevelser. 
  
  
  
 Vi ser muligheter, istedenfor 
begrensninger. 
  
  
  
  
  

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

Nivå Mål for barna Tiltak Personalet 
1 Oppdager og undrer seg 

over  
matematiske sammenheng-
er 
  
Barna har begynnende  
kjennskap til tallrekka og  
ulike former 
  
Bruker kroppen og sansene  
for å utvikle romforståelse 

 
Tall regler 
Puttekasse 
Enkle puslespill 
Sanger 
Bøker 
  
  
Dans og rytme 
  

 
Vi benevner tall og enkle meng-
deuttrykk som «stor og liten» 
  
Er bevisste på våre egne be-
grepsuttrykk. 
  
  

2 Utvikler forståelse for  
grunnleggende matematis-
ke 
 begreper som trekant,  
sirkler osv. 
  
Får kjennskap til tall, meng-
de  
og telling gjennom lek og 
eksperimentering. 

 
Konstruksjonslek 
Spille spill 
  
Tall, symboler og 
former synlige på 
avdelingen. 

 
Bruker ulike verktøy til å undre 
seg sammen med barna i for-
hold til matematiske sammen-
henger. 
  
Legge til rette for matematikk-
glede. 
  

3  
Barna har en begynnende  
forståelse for sammenheng 
mellom mengde og tall 
  
 
  
Blir kjent med ulike  
begreper i hverdagen. 
  
  
Barna blir kjent med ukeda-
ger,  
måneder, årstider, klokka  
og tidsbegrep 

 
Førskoleklubb 
  
Bruker matema-
tikk i hverdagssi-
tuasjoner 
  
Begrepsforståelse 
  
Bruke kalender 
og klokke 
Bruke naturen og 
følge årstiden. 
Voksne er aktive i 
undringsproses-
ser sammen med 
barna. 
  
  

 
Legger til rette for mer avansert 
eksperimentering med former, 
systemer, sortering, mengde, 
tall og lengde. 
  
 
Legger vekt på forklaringer og 
benevner begreper. 
  
Vi møter barna der de er i deres 
utvikling, med utgangspunkt i 
deres interesser og uttrykksfor-
mer. 

ANTALL, ROM OG FORM 
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Nivå: Mål for barna Tiltak Personalet 

1. Barna utvikler interesse 
og respekt for hverandre. 
  
Barna får begynnende  
forståelse for ulike  
religioner og livssyn 
 som er representert i  
barnehagen 
  

Felles opplevelser og  
erfaringer 
  
Synliggjør å anerkjenne  
de kulturelle ulikhetene 

Skal skape gode  
felles lekereferanser. 
  
Vi er gode rollemodeller 
 og viser nestekjærlighet 
  

2.  
Barna får kjennskap til  
fortellinger, tradisjoner,  
verdier og høytider i 
 ulike religioner og  
livssyn som er  
representert i 
 barnehagen. 
 
  
Barna skal få mulighet til  
å utforske og undre seg  
over filosofiske og etiske 
spørsmål 
  
  
  
  

 
Bruke de ulike represen-
tantene fra de forskjellige 
 kulturene som en  
ressurs i barnehagen. 
  
 
Bruke bøker, IKT, sanger  
og mattradisjoner 
  
  
Barnesamtaler 
Gruppesamtaler 
Bøker 
  

 
Må ha grunnleggende  
kunnskap om de ulike  
religioner og livssyns  
grunnverdier, høytider  
og tradisjoner. 
  
  
Skal møte barns tro,  
spørsmål og undring  
med respekt og alvor. 
  
Skal ha gode holdninger 
 og verdier knyttet til dette.  
Vise likeverd og anerkjennelse  
til barn og voksne i barneha-
gen. 

3. Barna får kjennskap til 
 at det finnes mange  
ulike måter å forstå ting  
på å leve sammen på. 
  
  
Barna videreutvikler  
toleranse og respekt for 
 likheter og ulikheter i  
et fellesskap. 
  
For kjennskap til, forstår  
og reflekterer over  
grunnleggende normer 
 og verdier. 

Verdiformidling av likhe-
ter og ulikheter gjennom  
samtale og undring. 
  
  
  
Bruk av metodiske verk-
tøy. 
  
  
  
  
Anerkjenne likheter og 
ulikheter. 

Vektlegger den gode samtalen. 
  
Har kunnskap om hvordan  
bruke de ulike verktøyene  
Inn mot hvert enkelt barn. 
 
Identifisere eventuelle  
verdikonflikter i barnehagen  
mellom voksne, reflektere  
over prioriteringer og  
holdninger bant de voksne  
og ha et bevisst forhold til  
hvordan disse kommer til  
uttrykk i arbeid med barna. 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI  

Nivå: Mål for barna Tiltak Personalet 

1. Barna får gode opple-
velser ved å ferdes i 
naturen året rundt. 
  
  
  
Barna får en begynnen-
de interesse for dyr og 
planteliv 

Bruke naturen rundt 
oss 
  
  
  
  
Gå på insektsjakt 
Undre oss over 
plantelivet i de ulike 
årstidene. 

Skal være aktive under und-
ring og oppdagelser i natu-
ren. Vi tar utgangspunkt i 
barnas nysgjerrighet. 
  
 Har selv kunnskap om dyr, 
naturens syklus, insekter og 
planteliv. 

2. Barn får kunnskap om 
naturens mangfold. 
  
  
Barna opplever mang-
foldige naturopplevelser 
og bruker naturen til 
lek, undring, utforsking 
og læring. 
  
  
Barna får kjennskap til 
bærekraftig utvikling og 
utvikler respekt og be-
gynnende forståelse for 
hvordan de kan ta være 
på naturen. 

Vi følger naturens 
endringer i de ulike 
årstidene. 
  
 
Vi drar på tur og 
bruker naturen som 
en arena for lek og 
læring 
  
  
  
  
  
Plukker og sorterer 
søppel 
Gjenbruk 

Undrer seg sammen med 
barna 
  
  
  
Skal være pålogget og aktive 
under lek med barna ute. 
  
  
  
  
  
Lærer barna om kildesorte-
ring, og hvordan vi tar vare 
på naturen. 

3. Barna eksperimenterer, 
opplever og utforsker 
med naturfenomener 
og teknologi 
  
Barna skal få oppleve 
tilhørighet til barne-
gruppen. 

Tilby materialer som 
gir rom og tid til 
eksperimentering, 
undring og erfaring. 
  
Gi barna tid og an-
ledning til å delta i 
samtaler om det de 
har erfart og opp-
levd. 

Personalet kan bruke ekspe-
rimenter og ulike teknikker i 
hverdagen. 
  
  
  
Er engasjert og oppmuntrer 
barnets nysgjerrighet og in-
teresser og tilbyr friluftsakti-
viteter og utelek i barneha-
gen. 
  

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI  
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Nivå: Mål for barna Tiltak Personalet 

1. Barna utvikler et godt selvbilde  
og opplever at egen stemme 
 betyr noe. 
  
  
  
Barna blir kjent med nærmiljøet  
og får en forståelse at de er en  
del av et større samfunn. 
  
  

Barna skal medvirker i 
barnehagens hverdag. 
  
  
  
Vi går på tur og blir kjent 
med nærmiljøet 

Må legge til rette for medvirk-
ning 
Vi er tilstedeværende for hvert 
enkelt barn. 
  
Har kunnskap om nærmiljøet 
og hvordan man ferdes i trafik-
ken. 

2. Gi barna en begynnende  
kjennskap til deres rettigheter. 
  
  
  
  
Barna deltar i samfunnet  
gjennom opplevelser og  
erfaringer i nærmiljøet. 
  
  
  
  
Blir kjent med samisk kultur. 
  

Introdusere barnekon-
vensjonen i aktiviteter og 
samlinger. 
  
  
Vi blir kjent med arbeids-
plasser og institusjoner i 
nærmiljøet. 
  
  
Markere samenes nasjo-
naldag. 

Må ha kunnskap om barnekon-
vensjonen og barnas rettighe-
ter for å fremme likeverd i bar-
nehagen. 
  
Engasjerende og lærende per-
sonal, som hjelper barna med 
å skape tilhørighet til samfun-
net. 
  
Må kunne det grunnleggende 
om den samiske kultur. 

3. Barna utviklere forståelse om  
kulturelle likheter og ulikheter. 
  
  
  
Barna skal få oppleve og få  
medvirke i barnehagens hver-
dagsliv. 
  
  

Vi har samtaler rundt 
ulike levevis. 
  
  
  
Barnas stemmer skal bli 
hørt og tatt på alvor 
  
Barneintervjuer 

De voksnes holdninger; være 
rause og åpne for og ta imot 
barnas tanker og meninger. 
  
Må fremme likestilling og fore-
bygge mobbing. 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

Fortell meg 

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

Fortell meg det 

Ikke fortell meg det jeg gjorde, eller det jeg kunne gjort,  

eller det jeg burde, eller skulle gjort.  

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 en søyle av trygghet og lene meg mot gjennom livet. 

Jeg trenger det skjønner du,  

For det er så værhardt å leve.  

 

-Ragnhild Bakke Waale-  
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INFORMASJON OG FORVENTINGINGER TIL FORELDRE 

 

VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR!  

Barnehageåret 2018/2019 starter mandag 13. august dette er oppstarten for nye barn. Barn som bytter avdeling begynner på ny avdeling 1. august.  

Barnehagene sin åpningstid er fra kl. 07-17, og oppholdstiden er 9 timer (for tider utover dette må søkes om gjennom Iveland kommune). 

Gi beskjed hvis barna ikke kommer innen kl. 9 og hvis det er noen andre enn de faste som skal hente barna.  

Vi bruker Vigilo som en del av kommunikasjonen mellom ansatte og barnehage– hjem.  

På Vigilo legges det ut ukeplaner, nyttig informasjon, meldinger mellom hjem og 

barnehage, fravær\ fri i ferier kan også meldes inn her ol. 

 

Vi i barnehagen forventer at dere foreldre: 

 Setter dere inn i og bruker Vigilo. 

 Leser barnehagens årsplan  

 Møter til foreldresamtaler og foreldremøter 

 Ærlighet og gjensidig respekt 

 

« Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål.  

Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s29). 
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MA TI ON TO FR LØ SØ 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 

OPPSTART NYTT 

BARNEHAGEÅR 

14 15 

 

16 

PLANLEGGINGS-

DAG 

17 

PLANLEGGINGS-

DAG 

18 19 

20 21 

ID AL-ADHA  

(STORE ID) 

22 

ID AL-ADHA  

(STORE ID) 

23 

ID AL-ADHA  

(STORE ID) 

24 

ID AL-ADHA  

(STORE ID) 

25 

ID AL-ADHA  

(STORE ID) 

26 

27 28 

FORELDREMØTE 

SKAIÅ 

29 30 

FORELDREMØTE 

VATESTRØM 

31   

august 2018 
UKE 

31 

32 

33 

34 

35 
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MA TI ON TO FR LØ SØ 
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3 
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PÅMELDNING 

HØSTFERIE 

4 5 6 7 8 9 

10 

 

11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

september 2018 
UKE 

35 

36 

37 

38 

39 
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DE VANLIGSTE BARNESYKDOMMENE 

SYKDOM SYMTOMER SMITTE FORHÅNDSREGLER SYKT BARN  

 

DIARÈ/OPPKAST 

Hyppig og tynn avføring og/eller flere brek-

ninger.  

Smitteførende til 48 timer etter bortfall av 

symptomer.  

Barnet kan tape mye væske. Det er derfor vik-

tig at barnet drikker rikelig. Hvis det kaster 

opp, gi små mengder av gangen  

 

HODELUS 

Kløe i hodebunnen  spres gjennom direkte kontakt fra hode til 

hode. Lus skyldes ikke urenslighet.  

Oppdages ved å gre barnets våte hår med luse-

kam. Barn med lus behandles med lusemiddel 

fra apoteket  

 

FEBER 

Barns normale temperatur kan variere. Tem-

peratur mer enn 37,5 °C om morgenen og 38 

°C på kvelden anses å være forhøyet tempe-

ratur.  

Feber i seg selv er ikke smittefarlig Husk å se på barnets allmenntilstand. Alle skal 

ha en feberfridag før de kommer i barnehagen. 

 

FORKJØLELSE/INFLUENSA 

Snue, sår hals, feber, slapphet, tørrhoste, 

hodepine og muskel-/leddsmerter.  Dårlig 

matlyst, magesmerter og oppkast er ikke 

uvanlig.  

Vanligvis smitteførende fra tiden omkring 

symptomdebut og 3-5 dager framover.  

Hvile og ro er viktig for å gi kroppen en sjanse 

til å komme seg. Ved høy feber er det viktig 

med mye væske.  

 

VANNKOPPER 

Sykdommen starter oftest med lett feber. 

Vanligvis melder utslettet seg innen ett døgn 

etter debut av feber. Kløe 

Smitter ved dråpesmitte, det vil si at viruset 

finnes i spytt, og ved hosting eller nysing. 

Svært smittsomt.  

Barnet holdes hjemme til det er feberfritt og 

utslettene er tørket inn. Normalt 5-7 dager 

 

ØYEBETENNELSE 

følelse av at "det er noe på øyet". Øyet klør 

eller svir lett og tårefloden øker.   

Svært smittsomt Ved kraftig betennelse anbefales det å kontak-

te lege, samt starte behandling for å unngå 

smitte.   
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MA TI ON TO FR LØ SØ 

1 

HØSTFERIE 

SKOLEN 

2 

HØSTFERIE 

SKOLEN  

3 

HØRSTFERIE 

SKOLEN 

4 

HØSTFERIE 

SKOLEN 

5 

HØSTFERIE 

SKOLEN 

6 7 
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15 16 17 18 19 

PLANLEGGINGS-

DAG 

 

20 21 

22 23 24 

FN—DAGEN  

25 26 27 28 

29 30 31     

oktober 2018 
UKE 

40 

41 

42 

43 

44 
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MOBBEPLAN 

 

Det er utarbeidet en tiltaksplan for et godt og trygt barnehage- og skolemiljø i Iveland kommune. Et mål for barnehage- og skolemiljø i Iveland kommune er at:  

«Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevdd tilhørighet, trygghet, trivsel og læring»  

I følge rammeplanen skal barnehagen fremme et inkluderende og stimulerende miljø hvor alle barn skal oppleve å bli sett og kan delta i lek.  

Miljøet skal støtte opp om lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Tiltaksplanen sier blant annet noe om hvilke systematiske tiltak barnehagen  

fokuserer på for å forebygge mobbing. Planen blir ferdig utarbeidet til høsten 2018. 

 

Hva er mobbing? 

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning. 

(Lund, Kovac og Helgeland, 2017) 

Om et barn opplever krenkelser eller mobbeatferd skal barnehagen:  

 

Håndtere – Stoppe – Følge opp 

Håndtere/avdekke: barnehagene i Iveland observerer barna i lek. De voksne engasjerer seg, og hjelper barna inn i leken.  

Vi ønsker at alle skal utvikle lekekompetanse. Kvellomodellen gjennomføres regelmessig. Det tverrfaglige teamet gir personalet støtte i å sikre et godt barnehagemiljø.  

Stoppe: Alle former for krenkelser og utestenging må tas fatt i så fort det oppdages. Foresatte informeres, og egnede tiltak settes i verk snarest mulig.  

Det skal utarbeides en skriftlig plan for arbeidet ut fra en mal.  

Oppfølging: Aktivitetsplan følges rutinemessig opp, og evalueres. Hvor ofte, og på hvilken måte er nedfelt i planen for hvert enkelt tilfelle.  
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MA TI ON TO FR LØ SØ 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

FARSDAG 
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UKE 
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ingvild.eikeland
Stempel
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MA TI ON TO FR LØ SØ 
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3 
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DING JULEFERIE 
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1.JULEDAG 

26 

2.JULEDAG 

27 28 29 30 

31 

NYTTÅRSAFTEN 

      

desember 2018 
UKE 

48 

49 

50 

51 

52 
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BARNS MEDVIRKNING:  

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

 virksomhet.» (Barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr 1)  

 

«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle  

forutsetninger og behov.» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s.27) 

 

Gjennom medvirkning vil barna få utvikle egne interesser, sosiale ferdigheter, utvikle god selvfølelse og lære at deres mening også er av betydning.  

Hvordan jobber vi med barns medvirkning i barnehagene i Iveland: 

 ved å være anerkjennende voksne som jobber for å se hvert enkelt barn og dets behov 

 Gi tid og rom for barns lek, kan forandre planer etter barns spontanitet 

 Observere og være lydhøre for barnas ideer, forslag og løsninger, samt deres non– verbale kommunikasjon. 

 

FORELDRENES RETT TIL MEDVIRKNING: 

«Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene» (Barnehageloven § 1 og § 4.) 

 

«Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og  

utvikling» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s.29) 

MEDVIRKNING 
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MA TI ON TO FR LØ SØ 
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«Det har jeg aldri 

prøvd før, så det  

klarer jeg helt       

sikkert!» 

-Pippi Langstrømpe- 

ingvild.eikeland
Stempel

ingvild.eikeland
Tekstboks
«Det har jeg aldri prøvd før, så det  klarer jeg helt       sikkert!»Pippi Langstrømpe
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MA TI ON TO FR LØ SØ 
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23 24 
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UKE 
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MANGFOLD OG LIKEVERD 

 

«Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn.» (Utdaninngsdirektoratet, 2017, 

s.9) 

Alle barn i Skaiå/Vatnestrøm barnehage skal oppleve at de blir sett og anerkjent for den de er, samt ha 

en plass og verdi i fellesskapet.  

Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal vise hvor-

dan vi kan lære og undre oss over hverandres likheter og forskjeller. 

 

«Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie  spei-

let i barnehagen.»  

(Utdaninngsdirektoratet, 2017, s.10) 

 

Alle familier er ulike og unike. Familier i Norge i dag består av skilte familier, bonusforeldre, aleneforeld-

re og foreldre av samme kjønn.  

I Skaiå/Vatnestrøm barnehage skal alle barn føle seg trygge i undringen og betraktningene rundt deres 

familieform. 

 

«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonalitet, seksuell oriente-

ring, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livs-

syn.» (Utdanninngsdirektoratet, 2017, s.10) 

Skaiå/Vatnestrøm barnehage ønsker å motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlig-

het. Alle barn skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og delta i fellesskapet. 

ALLE BARN MÅ BEHANDLES ULIKT  

FOR Å BEHANDLES LIKT  

”UKJENT” 

 

ingvild.eikeland
Stempel
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MA TI ON TO FR LØ SØ 
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NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN 

 

Å begynne i barnehagen for første gang, eller i ny barnehage er en stor begi-

venhet og overgang i barnets liv. For at overgangen skal bli best mulig er det 

viktig å bruke god tid sammen med omsorgspersonen i barnehagen de første 

dagene.  

 

Når barnet begynner i barnehagen, skal foreldrene og barnehagen samarbei-

de om å legge til rette for at barnet får en trygg og god start. Rutiner, organi-

sering av tid og rom skal tilpasses slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere 

relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.   

(Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 33).  

 

Før barnet begynner i barnehagen får alle foreldre et eget skriv om oppstart i 

barnehagen. Her vil det være mer konkret informasjon om oppstarten.  

 

 

 

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 

 

I følge rammeplanen skal barnehagene samarbeide med foreldre og skole. Bar-

nehagen skal tilrettelegge for at barna får en trygg og god overgang fra barne-

hage til skole, og eventuelt skolefritidsordning.  

Det skal være mulighet for de eldste barna å glede seg til å begynne på skolen, 

samt at de skal få oppleve sammenhengen mellom barnehage og skole. Gjen-

nom tilretteleggelse skal de eldste barna ha med seg erfaringer til skolestart.  

(Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 33).  

 

 

 

OVERGANGER  
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MA TI ON TO FR LØ SØ 
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ingvild.eikeland
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MA TI ON TO FR LØ SØ 
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 «Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes». «Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene.» (Utdanningsdirektoratet, 

2017, s. 37. «Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten» (Rammeplan for 

barnehagen s.39).  «Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 37). 

Barnehagene i Iveland planlegger, dokumenterer og vurderer arbeidet gjennom: 

Personalet: 

 Avdelings– og personalmøter 

 Utviklingsarbeid 

 Observasjon 

 Planleggingsdager 

 Pedagogisk leder møter 

 Ledermøter 

 Planleggingstid for pedagogisk  ledere/ barnehagelærere og andre 

 Samarbeid på tvers av avdelinger og barnehager 

 

Foreldre: 

 Brukerundersøkelser 

 Samarbeidsutvalget og foreldreråd 

 Foreldresamtaler 

Barn: 

 Deltakelse i barnas lek  

 Barnesamtaler 

 

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING. 
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MA TI ON TO FR LØ SØ 

     1 2 
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VATNESTRØM 

6 

SOMMERFEST 

SKAIÅ  

7 8 9 

1. PINSEDAG 

10 

2. PINSEDAG 

11 12 13 14 15 16 

17 

 

18 19 20 21 

SISTE SKOLEDAG 

22 23 

SANKTHANSAFTEN 

24 

SANKTHANS 

25 26 27 28 29 30 

juni 2019 
UKE 

22 

23 

24 

25 

26 



 37 

 

ingvild.eikeland
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MA TI ON TO FR LØ SØ 
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AKTUELLE LENKER 
Barnehageloven 

https://lovdata.no/  

 

Rammeplanen for barnehagen  

https://www.udir.no/ 

 

Barnehagens hjemmeside, satsningsområder, trygg oppvekst,  

http://www.iveland.kommune.no/barnehage/  

 

Vigilo, barnehagens digitale plattform  

https://vigilo.no/barnehage/ 

 

Informasjon om sykdommer  

http://www.iveland.kommune.no/informasjon-for-foreldre-og-barnehagepersonell-om-barns-sykdom-og-helse.5678843-

314785.html 

 

  

 




