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KONTAKTINFORMASJON 

 
Enhetsleder/Styrer 
Beate Stømne Frigstad 
Tlf. 98424291 
Beate.frigstad@iveland.kommune.no 
 
Assisterende styrer 
Marit Håverstad 
Tlf. 93018750 
Marit.haverstad@iveland.kommune.no 
 
Spes.ped/flyktningkoordinator 
Elin Aurebekk 
Tlf. 47343423 
Elin.aurebekk@iveland.kommune.no 

Vatnestrøm og Skaiå barnehage 

Barnehagene i Iveland har til sammen ca. 70 barn i barnehagene ved oppstarten av dette 

barnehageåret.  

I barnehageåret 2020/2021 gjennomgikk Skaiå barnehage en oppgradering, den ble utbygd, 

oppusset og godt tilpasset til barnehagedrift. På Skaiå drives dette året to 

småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger. Vatnestrøm barnehage driver dette 

barnehageåret en avdeling i flotte lokaler.   

Begge barnehagene ligger i naturskjønne omgivelser med gode tur og uteområder. 

Barnehagene ønsker at barna skal få kjennskap til hva som er typisk for kommunen, oppleve 

stedstilhørighet og være stolte av å komme fra Iveland. Fellesrommene i barnehagene har 

fått navn etter gruver i Iveland og avdelingene har fått navn etter mineraler som vi kan finne 

i kommune. 

 

Skaiå 

Granitt (småbarnsavdeling), tlf.: 91145005  

Beryll (småbarnsavdeling), tlf.: 91826644  

Kvarts (storbarnsavdeling), tlf.: 91185746 

Glimmer (storbarnsavdeling), tlf.: 94145559 

Vatnestrøm 

Thortveititt, tlf.: 94510510 

mailto:Beate.frigstad@iveland.kommune.no
mailto:Marit.haverstad@iveland.kommune.no
mailto:Elin.aurebekk@iveland.kommune.no


OVERSIKT OVER AVDELINGENE 

                          
Beryll                                               Thortveititt                                     Kvarts 
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VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR 

Barnehageåret 2022/2023 starter mandag 1. august. Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.00- 16.30. 

Ved behov kan det søkes om utvidet åpningstid fra kl. 06.45 og til kl. 17. Gi beskjed hvis barnet ditt 

ikke kommer innen kl. 09.00 en dag.  

 

Årsplan  

Årsplanen er et arbeids- og informasjonsdokument som sier noe om:  

 Vårt verdigrunnlag  

 Overordnende mål og satsninger.  

 Våre arbeidsmetoder, pedagogiske verktøy og et innblikk i ulike modeller vi jobber 

etter.  

 Praktisk informasjon til foreldre  

 En progresjonsplan for Rammeplanens syv fagområder.  

 Et årshjul med oversikt over når vi har hovedfokus på ulike områder vi jobber med, 

oversikt over ferie og fridager ol.  

 

Vigilo 

Barnehagene bruker Vigilo barnehage som kommunikasjonsverktøy mellom barnehage – 

hjem. Du vil ved enkle tastetrykk få informasjon om ditt barns hverdag, kunne legge inn 

fraværsdager, få oversikt over planer, gi digitale samtykker med mer. Vigilo er en app som 

lastes ned på telefonen.  
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FORVENTNINGER 

I barnehagene i Iveland kan foreldre forvente:  

 Tilbud om foreldremøter og minst to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret.  

 Informasjon om det som har skjedd i løpet av dagen, via ansatte/Vigilo.  

 Å få snakke med en av de ansatte på ditt barns avdeling ved behov.  

 At vi tar kontakt ved tegn på at ditt barn blir utsatt for eller utviser krenkende 

atferd ovenfor andre.  

 At alle barn og foreldre blir møtt med respekt og tatt på alvor.  

 Vi tar kontakt hvis barnet ditt blir syk i barnehagen og ber deg hente barnet ved 

feber, oppkast diare ol.  

 Avdelingene har minst en turdag/utedag hver uke.  

 Avdelingene har hvilestund i løpet av dagen.  

 Barnehagene følger nasjonal faglig retningslinjer for mat og måltider i 

barnehagene.  

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

Foreldre og barnehagens personalet har et felles ansvar for barnets trivsel og 

utvikling» (Rammeplanen, 2017. s. 29).  

 

Vi som jobber i barnehagen i Iveland forventer at dere foreldre:  

 Setter dere inn i og holder dere oppdatert på Vigilo, leser meldinger, legger inn 

fravær ol.  

 Leser barnehagens årsplan 

 Gir oss beskjed dersom det skjer ting i familien, sterke opplevelser eller annet som 

barnet ditt blir berørt av.  

 Møter opp på foreldremøter, foreldresamtaler, fester og lignende.  

 Tar kontakt med oss umiddelbart dersom dere hører om eller opplever at deres 

barn eller andre utsettes for eller utsetter andre for utestenging/mobbing.  

 Holder orden og oversikt i garderobehyllen og passer på at barnet deres alltid har 

tilstrekkelig skift og klær/sko som passer til årstiden.  

 Sikrer barna i bil i henhold til gjeldene lover og regler og er gode rollemodeller i 

trafikken for egne og andres barn til enhver tid.  

 Har alltid lav fart og viser stor aktsomhet ved ankomst og avreise fra 

parkeringsplassen ved barnehagen. Slår alltid av motoren ved parkering og rygger 

inn ved parkering.  

 Ikke offentliggjør bilder og videoer tatt i barnehagesammenheng på nett/sosiale 

medier.  

 Utviser ærlighet og gjensidig respekt.  
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KOMMUNALE PLANER OG SATSNINGSOMRÅDER 

Kommuneplan for Iveland Kommune 
Iveland kommune sin kommuneplan inneholder en oversikt over hva kommunen ønsker å 
fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn og organisasjon. Planen 
inneholder mål og strategier for en rekke viktige samfunnsområder som berører hele 
kommunen. Noen viktige satsninger som berører barnehagene: 

 Utdanning – verdiskaping bygd på kunnskap. Iveland kommune har som mål at alle 

barn og unge skal få muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv. De skal 

mestre grunnleggende ferdigheter og bli kompetente for videre utdanning og 

arbeidsliv. 

 Det gode livet- et helsefremmende og inkluderende samfunn for alle. Et av målene 

er at barn og unge i Iveland opplever å ha gode oppvekstsvilkår. 

(Kommuneplan for Iveland kommune, 2014- 2026). 

 

Handlingsplan for folkehelse  
Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge 
sykdom og skader og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, 
beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. 
Barnehagene innarbeider de føringene som folkehelseplanene gir i barnehagens planer og 
i det pedagogiske arbeidet. Planen kan leses i sin helhet på nettsiden til Iveland kommune.  

 

Trafikksikker barnehage  
Iveland kommune ble sertifisert som trafikksikker kommune i 2019. For barnehagene 
innebærer dette at vi har fokus på trafikkopplæring i barnehagen. Vi har utarbeidet rutiner 
for å ivareta sikkerheten til fots, med bil eller buss. Bussene som barnehagene benytter til 
ulike turer må utvise trafikksikker kjøring og oppfylle kravene til sikring av barn og voksne i 
buss.   
Rutiner for sikkerheten på parkeringsplassen:  

 Vi ber om at alle kjører varsomt og rygger inn på parkeringsplassen.  

 Husk alltid å lukke porten ved levering/henting.  
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Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2021-2025: 

Iveland kommune har utarbeidet en handlingsplan som skal bidra til at kommunale 
instanser samarbeider om å bekjempe vold i nære relasjoner. Kommunen har et særlig 
ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep. Oppgavene spenner fra 
generelt folkehelsearbeid og til tett individuell oppfølging av enkeltpersoner og familier. 
Mål for arbeidet: 

- Iveland kommune skal ha tjenester med god kompetanse som forebygger, avdekker 
og følger opp de som er utsatt for vold i nære relasjoner. 

- Arbeidet skal preges av godt samarbeid i kommunen og ha rett tjeneste til rett tid. 
- Barn og sårbare mennesker som ikke selv kan si fra om behovet for hjelp, skal i størst 

mulig grad fanges opp av våre tjenester. 
- Det skal være enkelt for ansatte og innbyggere i Iveland kommune å få kontakt med 

rett instans. 

 

Kvalifisert for fremtiden:  

Kvalifisert for fremtiden er en kommunedelplan som nå er ute på høring og skal vedtas i 
løpet av høsten 2022.  
 
Prosjektgruppe og referansegruppe har særlig konsentrert seg om sammenhengen 
mellom lokalmiljøet, barnehage og skole.  

Plan for Kvalifisert for framtida skal gi et overordnet perspektiv på gjeldende 
status og utfordringer og angi prioriteringer og retning for arbeidet fremover. 

Visjonen underbygges av strategier, satsingsområder, mål og delmål. I handlingsplanen 
knyttes mål og tiltak sammen, og denne revideres årlig.  
 
SATSINGSOMRÅDER FOR IVELAND KOMMUNE 2022 ‐ 2025  
Ut fra utfordringsbildet i Iveland kommune er det plukket ut følgende satsingsområder:  
• Levekår og psykisk helse  
• Inkludering og trivsel i barnehage, skole og lokalmiljø  
• Overganger, resultater og gjennomføring  
• Foreldremedvirkning og lokalt engasjement 

 

Miljøfyrtårn: 

Barnehagene er sertifisert med grønt flagg og skal det kommende året arbeide mot å bli 

sertifisert som miljøfyrtårn. Arbeidet vil dreie seg om å utbedre rutiner i forhold til 

avfallssortering, innkjøp, reiserutiner ol.  

 
  



6 
 

HVA STYRES BARNEHAGENE AV? 

Lov om barnehage (barnehageloven)  

Fastsatt av Stortinget. Loven inneholder blant annet krav i forhold til barnehagens formål, 

opplysningsplikt og bemanning.  

Rammeplan for barnehagen  

Rammeplan for barnehage er utarbeidet av kunnskapsdepartementet. I rammeplanen 

presenteres barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Planen retter seg mot 

personalet, foreldre/foresatte, og barnehageeier.  

Barnehagens årsplan  

Barnehagens årsplan er utarbeidet av barnehagens ansatte og godkjent av barnehagens 

samarbeidsutvalg. Årsplanen inneholder praktisk informasjon og beskrivelser av det faglige 

og pedagogiske innholdet i barnehagen. Årsplanen er et viktig arbeidsverktøy for 

barnehagens ansatte og et informasjons- og dokumentasjonsredskap for foreldre/foresatte 

og politikere i kommunen.  

Verdigrunnlaget for barnehagene i Iveland 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Verdigrunnlaget for barnehagene i Iveland 

NESTEKJÆRLIGHET 

Vi anerkjenner hverandre og respekterer hverandre.  

                                TRYGGHET 

                              I omsorg, lek og læring. 

                                 INKLUDERENDE FELLESSKAP 

                               Alle blir sett, hørt og møtt.  
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SAMARBEIDSPARTNERE 

PPT  

PPT kan bistå barnehagene og foreldre i forhold til barn som trenger ekstra oppfølging. PPT 

kan bidra med veiledning, observasjon og kartlegging. Foreldre blir alltid involvert ved en 

eventuell henvisning til PPT.  

Helsestasjon 

Helsestasjonen bidrar blant annet med helsemessig veiledning til barnehage og foreldre. I 

tillegg foretas det både 4- og 5 års kontroller i barnehagene, i barnas kjente omgivelser.  

Fysioterapeut 

Kommunenes fysioterapitjeneste arbeider forebyggende og helsefremmende, i tillegg til å 

behandle og jobbe med habilitering og rehabilitering. Den kommunale fysioterapeuten 

følger opp barna både på helsestasjonen, i barnehagen og på skolen.  

Barnevernet  

Barnehagen kan få veiledning anonymt vedrørende enkeltbarn eller grupper. Ved bekymring 

for et barn eller en familie plikter barnehagen å melde fra om dette til barnevernet.  

Ressursteamet for barnehagene i Iveland  

Ressursteamet består av ansatte som har spesialpedagogisk kompetanse, samt 

helsesykepleier i kommunen. Teamet gir veiledning og råd til barnehagelærere og foreldre i 

saker angående barn/gruppe/system/organisering. Målet er at individ- eller systemsaker på 

et tidlig tidspunkt skal løftes opp og vurderes og at det iverksettes tiltak tidlig. Her gis det 

også mulighet til å drøfte saker anonymt eller åpent etter samtykke fra foreldre/foresatte. 
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Andre samarbeidspartnere 

Iveland skole 

Barnehagene samarbeider med skolen om elever som har behov for eller ønske om 

praksisplass, for kortere eller lengre perioder. Vi har også ett tett samarbeid i flere felles 

satsninger og med utarbeidelse av ulike planer for arbeidet. 

Habilitering  

Målet til habilitering/ rehabilitering er at alle skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut 

fra egne forutsetninger og ønsker. Støttekontakt og avlastning er to tjenester som kan søkes 

om. En representant fra habilitering deltar på møter i barnehagens utvidede ressursteam.  

Tverrfaglig samarbeid: 

Regjeringen har vedtatt endringer i 14 velferdstjenestelover. Målet med endringene er å 

styrke samarbeidet mellom velferdstjenestene og sørge for bedre oppfølgingen av utsatte 

barn og unge og deres familie. Dette innebærer blant annet endringer barnehageloven. 

Endringene trer i kraft 1. august. 
I Iveland kommune er det vedtatt en plan for tverrfaglig samarbeid og forebyggende innsats. 

https://www.iveland.kommune.no/planer-og-styringsverktoey.294787.no.html 

NAV 

Barnehagene har et samarbeid med NAV i forbindelse med personer som ønsker utprøving i 

arbeidslivet. Barnehagen har også et samarbeid med NAV/ flyktningetjenesten for 

flyktninger som i sitt introduksjonsprogram ønsker språkpraksis og /eller arbeidspraksis i 

barnehagene.  

Universitetet i Agder  

Barnehagene samarbeider med UIA i forhold til studenter på barnehagelærerutdanningen. 

Barnehagene deltar også i Rekomp, der universitetet er en viktig bidragsyter inn i arbeidet 

med å arbeide med å utvikle kvaliteten på barnehagetilbudet.  

Setesdal opplæringskontor 

Barnehagene tar jevnlig imot lærlinger som følges opp i barnehagene og i nært samarbeid 

med Setesdal opplæringskontor.   

ABUP: Avdeling for barn og unges psykisk helse  

ABUP gir et spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske utfordringer og 

deres foreldre/foresatte. Her finnes mer informasjon om abup: http://www.abup.no  

HABU: Habilitering for barn og unge  
HABU gir tverrfaglige spesialisttjenester til barn og unge under 18 år med nedsatt 

funksjonsevne eller der det foreligger en utvikling som krever nærmere utredning. Her finner 

dere informasjon om HABU: http://www.habu.no  

https://www.iveland.kommune.no/planer-og-styringsverktoey.294787.no.html
http://www.abup.no/
http://www.habu.no/
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Barnehagens satsningsområder 

Rekomp 

Barnehagene i iveland deltar i rekomp. Rekomp er regjeringens sin satsning på 

kompetanseutvikling i barnehager. Rekomp skal bidra til at barnehager utvikler sin 

pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Ordningen legger opp 

til et samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og 

høyskoler, statsforvalterne og andre aktører. Rekomp skal støtte implementeringen av 

Rammeplanen og er en del av kompetansestrategien, Kompetanse for fremtidens 

barnehage.  

Livsglede for eldre 

Barnehagene er livsglede barnehager. Og førskolebarna er i løpet av året på jevnlige besøk 

på Iveland bygdeheim. Barna deltar på ulike aktiviteter sammen med beboerne og er med på 

å skape glede og gi meningsfulle dager for de eldre i sitt nærmiljø. Barna og de eldre får 

oppleve at de er betydningsfulle og til glede for hverandre. 

 

 

RVTS sør 

Vennesla og Iveland kommune har inngått et samarbeid med RVTS sør om et 

kompetanseutviklingsprogram som går ut i fra kommunens planer og arbeid med vold i nære 

relasjoner. Sentralt i programmet er utviklings- og traumeperspektivet fordi livsbetingelser 

og stress påvirker utvikling og fungering. Programmet strekker seg frem til 2024 og arbeides 

med i barnehagene mellom samlingene.  

Stine Sofies barnehagepakke  

Gjennom barnehageåret jobber vi med Stine Sofie barnehagepakke. Vi snakker med barn om 

følelser, relasjoner, kroppen, gode og vonde hemmeligheter, hva voksne har lov til og ikke 

lov til å gjøre med barns kropp. Vi ønsker å være med på å forebygge vold/ overgrep og gi 

barna et verktøy til å si ifra hvis de opplever noe som ikke er greit.    
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Cos  

Circle of security er en praktisk arbeidsmodell som har som mål å fremme en god relasjon 

mellom barn og voksne. Modellen fungerer som en strukturerende tankemodell for å 

bevisstgjøre de voksne på hvordan de på en best mulig måte kan møte og forstå barnet.  

 

Tidlig fokus på språk og førlesekompetanse 

Barnehagene i Iveland har våren 2022 innledet et samarbeid med logoped Bjarte Lie. 

Samarbeidet har fokus på kompetanseheving av personalet og etablere tiltak som gir økt 

førlesekompetanse, lek med lyd ol. Målet med satsningen er å i større grad kunne etablere 

tiltak som er gode for alle barn med tanke på å legge til rette for god språkutvikling, kunne 

forebygge og oppdage språkvansker tidlig og kunne sette inn gode tiltak tidlig for barn som 

har behov for det.  
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Lek, omsorg, danning, læring og mangfold i barnehagen 

Lek 

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 

Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en 

arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling» (Rammeplanen, 

2017, s. 20.  

Barnehagene i Iveland ser på lek som barns viktigste uttrykksform og legger til rette for 

samlek, lekemiljøer, felles opplevelser ol.  

Omsorg  

«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 

nestekjærlighet» (Rammeplanen, 2017, s. 19).  

I barnehagene i Iveland ønsker vi at alle barn skal trives og oppleve tilhørighet og trygghet. 

Barnehagene skal være et sted hvor hvert enkelt barn blir sett, hørt og møtt.  

Danning 

«Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape meninger i den verden de er en del av» 

(Rammeplanen, 2017, s.21)  

Gjennom lek, utforskning, opplevelser og dialog ønsker barnehagene å bidra til å utfordre 

barnas tenkning, utvikle deres handlingskompetanse og støtte deres identitetsutvikling.  

 

 

                                                                                                                                                                                I rett jord, Lisa Aisato 

Alle kan blomstre hvis de står i riktig jord.  

Bjørk Matheasdatter 
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Læring   
«Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til 

grunn for deres læringsprosesser». (Rammeplan, 2017, s. 22)  

Gjennom et inkluderende fellesskap ønsker barnehagene i Iveland å gi barna varierte 

opplevelser og erfaringer. Vi ønsker at barna skal oppleve mestringsopplevelser, lærelyst og 

utvikle tiltro til sine evner, ved å støtte og møte deres undringer med nysgjerrighet og 

kreativitet.  

 

Mangfold:  

«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 

fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å 

tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien 

av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas 

nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn 

føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i 

fellesskapet. 

Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke 
og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen 
skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. Det skal være plass for en åndelig 
dimensjon i barnehagen som må brukes som utgangspunkt for dialog og respekt for 
mangfold. 

Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og 
bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. 
Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, 
nasjonale og internasjonale perspektiver. Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra 
til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. Barnehagen 
skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i 
barnehagen». (Rammeplanen 2017, s. 9-10).  

Barnehagene i Iveland sitt arbeid med mangfold skjer hver dag i møte med barna, samtaler 
med barn, ansatte som tar barns innspill, ansatte sine positive holdninger/ syn på barn og 
verdier, omsorg, lek ol.  
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Stine Sofie barnehagepakke 

Barnehagene i Iveland har gjennomgått et opplæringsprogram som kalles Stine Sofie 

barnehagepakke i regi av Stine Sofie Stiftelsen. Denne satsningen gjør de ansatte i 

barnehagene bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig 

Dette systematiske arbeidet gjør også at barnehagene jobber i tråd med Iveland kommunes 

handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 

Barnas ressursperson 

Barnehagene har utnevnt et barnas ressursperson. Barnas ressursperson skal ha et ekstra 

ansvar for å inneha kompetanse om:  

- Ha god kompetanse om sårbare barn. 

- Være en ressursperson for barna, kollegaer, styrer og foreldre.  

- Ha kunnskap om mobbing og utenforskap i barnehagen.  

- Bidra til at barn med behov for spesiell tilrettelegging blir ivaretatt.  

 

Årshjul for Stine Sofies barnehagepakke 

Det er utviklet et årshjul for Stine Sofie barnehagepakke for både barn og ansatte. Årshjulet 

sikrer at avdelingene jevnlig har fokus på temaer som gir barna kunnskap om grensesetting 

for egen kropp og respekt for andres grenser. Årshjulet skal også bidra til at ansatte får 

tilstrekkelig kunnskap om hvordan avdekke vold og overgrep mot barn.  
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Planlegging, dokumentasjon og vurdering 

«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes». 

(Utdanningsdirektoratet, 2017. s. 37). «Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal 

inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle en pedagogiske 

virksomheten» (Rammeplanen 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  

 Fagarbeider – og assistens møter  

 Fagarbeider – og assistent møter  

 Ledermøter  

 Planleggingstid for personalet  

 Samarbeid på tvers av avdelinger 

og barnehager.  

 

Foreldre:  

 Brukerundersøkelser  

 Samarbeidsutvalg og foreldreråd  

 Foreldresamtaler  

 Foreldremøter  

 

Barn:  

 Deltakelse i barns lek   Samtaler/ 

Barnesamtaler/observasjon 
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Når barnet begynner i barnehagen 

Å begynne i barnehagen for første gang eller å være ny i barnehagen er en stor begivenhet 

og overgang i barnets liv. For at overgangen skal bli best mulig er det viktig å bruke for tid 

sammen med omsorgspersonene i barnehagen de første dagene.  

Når barnet begynner i barnehagen skal foreldrene og barnehagen samarbeide om å legge til 

rette så barnet får en trygg og god start. Rutiner, organisering 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 (Rammeplanen, 2017, s.33).  

Før barnet begynner i barnehagen blir det sendt ut et velkomstbrev til foreldre/foresatte 

som beskriver barnehageoppstarten. Det legges til rette for flere besøksdager før oppstart. 

Disse besøksdagene gir barnet og foreldre/foresatte mulighet til å bli bedre kjent med 

barnehagen, både lokaler, ansatte og andre barn. Kort tid etter oppstart er det lagt opp til en 

foreldresamtale. Her kan foreldre forvente god informasjon om barnets første tid i 

barnehagen. Dette er også en god mulighet til å spørre om alt en måtte lure på.  

Overgang mellom avdelinger 

«Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og 

personalet når de bytter barnegruppe», (rammeplanen, 2017. s.33)  

Når det nærmer seg overgang til en ny avdeling blir det satt av god tid til å besøke og bli 

kjent på ny avdeling.  

Overgang mellom barnehage og skole  

«Barnehagen skal i samarbeide med foreldre og skolen legge til rette for at barna skal få en 

trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning (SFO)» 

(Rammeplan, 2017. s. 33). Barnehagene arbeider etter en plan for overgang barnehage- 

skole hvor det er lagt opp til aktiviteter og opplevelser for førskolegruppen, mange 

treffpunkter og aktiviteter med skolen, livsglede for eldre besøk og vanntilvenning det siste 

året i barnehagen.  
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Sansemotorikk  

Sansemotorikk er en betegnelse på at sansene gir beskjed til musklene om hva de skal gjøre. 

Vi bruker sansene for å kunne utføre bevegelser og vi bruker bevegelser for å kunne sanse. I 

begrepet grunnebevegelser ligger det blant annet å: rulle, åle, krype, hoppe, hinke, løpe og 

snurre. Det er viktig at barn får automatisert de grunnleggende bevegelsene, fordi det å 

mestre disse sansene, blir de grunnleggende bevegelsesformene styrket og automatisert. 

Foruten smak, hørsel og syn har vi sansene: den vestibulare sansen (balansesansen), den 

kinestetiske sansen (muskel og leddsansen) og den taktile sansen (berøringssansen). 

Gjennom å stimulere disse sansene blir de grunnleggende bevegelsesformene styrket og 

automatisert. Når man jobber aktivt med barns sansemotorikk vil en velutviklet funksjon 

danne grunnplattformen for videre utvikling på de fleste områder, f.eks. språket. Senere vil 

dette også ha betydning for evnen til «skolerelatert» læring, som å lære seg å skrive og lese. 

Sansene våre bruker vi hver dag uten at vi tenker over det. Barna får sansemotorisk stimuli 

hver dag gjennom leken, samtidig er det viktig at vi også gir barna dette gjennom 

tilrettelagte aktiviteter.  

Her er noen eksempler på hvordan vi gir barna sansemotorisk stimuli:  

 Varierte hinderløyper  

 Bevegelsesleker og sanger som 

stimulerer primærsansene  

 Lek ute i naturen  

 Sansekasser  

 Motorisk/fysisk lek: hoppe tau, 

kaste ball, klatre i fjell/trær.  

 Lytteøvelser og lytteleker  

 Kims lek  

 Bevegelse til musikk  

 Klappeleker  

 Male med hendene 

 

Lek med lyd 

Barnehagene i Iveland har denne våren startet opp med å bruke og presentere «Bablarna» 

på avdelingene. Dette er et lekpreget opplegg som har til hensikt å skape begeistring og 

glede med bruk av enkle og korte stavelser. Ved å lytte ut og bruke enkle ord kan alle barn 

oppleve mestring og ikke minst interesse for aktiv bruk av talespråket. Talespråket er bygget 

opp av enkeltlyder satt sammen av konsonanter og vokaler. Lek med lyd har til hensikt at 

barna blir bevisste på og kan sette sammen alle konsonanter med alle vokaler. For å skape 

interesse hos barn begynner en med de enkleste kombinasjonene og innfører mer 

kompliserte lyder etterhvert, eksempelvis L, R, K/G.  

Fokus på hvordan talespråket er bygget opp, danner igjen kunnskap om hvordan lesespråket 

er bygget opp. Frem til skolestart skal alle barns forutsetninger bli fanget opp, slik at skolen 

kan legge til rette for tilpasset leseutvikling. Barnehagene vil legge til rette for å hindre 

negativ utvikling hos barn med uttalevansker. Dette gjøres eks. med voksenstøtte inn i 

rollelek, støtte til å gjennomføre og avslutte leken slik at barnet får en positiv opplevelse av 

samspillet med andre barn.  
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Progresjonsplaner 

«Alle barn skal få oppleve progresjon i barnehagens innhold og barnehagen skal legge til 

rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke- og aktivitets – og læringsmuligheter» 

Rammeplanene, 2017 s. 44)  

I årsplanen blir det presentert en progresjonsplan for hvert av fagområdene i rammeplanen. 

Progresjonsplanene fungerer som et arbeidsdokument for personalet. Planene gir en god 

oversikt i forhold til å kunne se, tenke og planlegge helhetlig ut i fra rammeplanens 

fagområder. Progresjonsplanene er også et nyttig verktøy i barnehagens jevnlige 

evalueringer av arbeidet og i planleggingen av videre arbeid.  

Planene er delt inn i nivåer, ettersom vi mener og jobber for at alle barn skal bli møtt på det 

nivået i utviklingen de er, uavhengig av deres alder. Slik kan barna få en god og naturlig 

progresjon i utviklingen sin. I planene blir det også presentert felles arbeidsmetoder som alle 

ansatte jobber ut fra på alle avdelingene.  
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Antall, rom og form 

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:  

•oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger 

•utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper 

•leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å 
uttrykke dette på 

•erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse 

•bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse 

•undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter 

•undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever 
matematikkglede. 

Personalet skal: 

•bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen 

•bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere 
barna til matematisk tenkning 

•styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger 
med utgangspunkt i barnas uttrykksformer 

•legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med 
matematiske ideer og utdypende samtaler 

•stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing. 

Felles arbeidsmetoder:  

•Vi har konstruksjonsmateriell i ulike former/materialer tilgjengelig på avdelingene.  

• Vi har fokus på antall, rom og form i hverdagssituasjoner sammen med barna både ute og 
inne.  

• Vi ser på forskjeller/ulikheter, vi sorterer og klassifiserer sammen med barna.  

• Vi har tall og geometriske former synlige for barna på alle avdelingene.  

• Vi undrer oss sammen med barna i hverdagen over matematiske begreper.  

• Vi er bevisste på å bruke matematiske begreper i samtale med barna.  

• Vi støtter og oppmuntrer barna til å selv finne løsninger på utfordringer og problemer de 
møter på i hverdagen.  

• Vi har sansemotorikk og motoriske utfordringer/hinderløyper med fokus på å støtte opp 
om barnas utvikling av sansene og romforståelsen.  

• Vi har tilgjengelig litteratur, sanger, regler og rim som har fokus på antall, rom og form.  

• Vi spiller mye forskjellig musikk og barna gis muligheten til å danse og utfolde seg.  

• Vi bruker konkreter i arbeidet med antall, rom og form.  

• Vi har fokus på trafikk og trafikksikkerhet (trafikksikker kommune).  

• Vi har fokus på glede og positivitet i forhold til arbeidet med antall, rom og form.  

• Vi har tilgang på teknologiske hjelpemidler i arbeidet med antall, rom og form. 

• Vi bruker matematiske begreper ved matlaging  

• Vi teller sammen 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

•Barna får kjennskap til og 
har tilgang på enkle spill og 
puslespill.  

• Barna får en begynnende 
kjennskap til tallrekken og 
ulike former, eks. ved lek 
med puttekasse.  

• Barna får tid og rom til å 
bruke kroppen og sansene i 
lek ol. som bidrar til 
utviklingen av deres 
romforståelse, eks. de 
prøver ulike måter å komme 
seg fra et sted til et annet.  

• Barna får kjennskap til 
enkle konstruksjonsleker 
som klosser.  

• Barna får øve på par 
kobling eks. de får dele ut 
en til kopp til hver.  

• Barna utvikler sin 
kjennskap til tallrekken 
gjennom lek og 
eksperimentering.  

• Barna oppdager og undrer 
seg over matematiske 
sammenhenger.  

• Barna får kjennskap til 
flere matematiske begreper, 
eks. stor og liten ved å bruke 
konkreter. 

•Barna har tilgjengelig og 
tar i bruk enkle spill og 
puslespill.  

• Barna utvikler sin 
kjennskap til tallrekken 
gjennom lek og 
eksperimentering.  

• Barna får oppleve 
aktiviteter og opplegg, både 
ute og inne der de må 
orientere seg, eks. 
hyttebygging, blindebukk ol.  

• Barna får kjennskap til 
ulike matematiske former  

• Barna får tilgang på mer 
avanserte 
konstruksjonsleker som 
duplo  

• Barna og de voksne bruker 
telling aktivt i løpet av 
dagen, barna blir 
oppmuntret til peketelling.  

• Barna får erfaringer med 
ulike preposisjoner som 
over, under, ved siden av ol.  

• Barna bruker naturen i 
arbeidet med antall, rom og 
form, eks. går på 
matteturer, på formjakt ol.  

• Barna får kjennskap til 
flere matematiske begreper, 
som eks. lavest og lengst.  

• Barna har tilgjengelig og 
tar i bruk mer avanserte spill 
sammen med de voksne og 
barna.  

• Barna utvikler en 
begynnende forståelse for 
sammenhengen mellom tall 
og mengde og får en økt 
forståelse av tallrekken.  

• Barna får delta i og lære 
ulike regelleker.  

• Barna har aktiviteter med 
ulike former og utvider sin 
forståelse ved å ha fokus på 
ukjente og flere former.  

• Barna får tilgang på mer 
avanserte 
konstruksjonsleker som 
lego.  

• Barna og de voksne 
gjennomfører ulike 
eksperimenter i arbeidet 
med antall, rom og form.  

• Barna får muligheten til 
mer avansert lek og 
eksperimentering med 
former, system, sortering, 
tall og mengde.  

• Barna får ulike erfaringer 
med måling og veiing ved å 
delta i f. eks. matlaging.  

• Barna utvikler 
begrepsforståelsen sin 
innenfor matematiske 
begreper og bruker dem 
aktivt i hverdagen.  

• Barna får erfaringer med 
ukedager og måneder.  

• Barna får erfaringer med 
klokken, tidsbegrep og 
utvikler sin forståelse av tid, 
eks. i går, i morgen ol.  

• Førskolebarna deltar på 
førskoleklubb. 
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Kropp, bevegelse, mat og helse 

Gjennom arbeidet med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna:  

• Opplever trivsel, glede og mestring ved allsidig bevegelseserfaringer, inne og ute, året 
rundt.  

• Blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for 
hygiene og et variert kosthold.  

• Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 
egenskaper.  

• Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer.  

• Blir trygge på egen kropp og respekterer andres grenser.  

• Får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid. 

Personalet skal:  

• Være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og 
anerkjenne barnets mestring.  

• Bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, 
aktivitet og hvile.  

• Gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og 
kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet.  

• Bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten å bestemme over egen kropp og 
respekt for andres grenser.  

• Legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og 
fellesskapsfølelse hos barn.  

• Kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmede og forebyggende tiltak som 
gjelder barn.  

Felles arbeidsmetoder:  

• Vi gir tid og rom for barnas utvikling av selvstendighet ved måltider, på- og avkledning og 
toalettbesøk.  

• Vi legger til rette for fysiske aktiviteter både ute og inne, både planlagte aktiviteter og i 
barnas frilek.  

• Vi går foran som gode forbilder ved å være aktive voksne i barnas lek, både ute og inne.  

• Vi går turer i variert terreng, tilpasset barnas nivå.  

• Vi bruker barnehagens nærmiljø.  

• Vi har faste utedager/turdager hver uke.  

• Vi bruker Mini-Røris.  
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• Vi har sansemotorikk.  

• Vi legger til rette for måltider preget av ro, god tid og hygge.  

• Vi tilbyr måltider basert på Helsedirektoratets retningslinjer og anbefalinger.  

• Vi serverer varm mat i løpet av uken. Barnehagen har kjøkkenmedarbeider.  

• Vi har tema sosial kompetanse/meg selv og kroppen min.  

• Vi bruker Stine Sofies barnehagepakke.  

• Vi er anerkjennende i møte med barna og deres følelser.  

• Vi gjennomfører barnesamtaler/observasjon.  

• Vi er lydhøre og våger å gå inn i de vanskelige samtalene.  

• Vi støtter barnet i utviklingen til å bli den beste utgaven av seg selv.  

• Vi bruker trygghetssirkelen aktivt i hverdagen. 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

•Barna får fysiske 
utfordringer i leken og får 
drive med tumlelek både 
ute og inne.  
• Barna får tilstrekkelig hjelp 
til å mestre ting selv.  
• Barna får oppleve gode 
rutiner rundt stell, måltid og 
hvile.  
• Barna blir bevisstgjort på 
ulike kroppsdeler.  
• Barna blir bevisstgjort på 
ulike følelser.  
• Barna får kjennskap til 
gode rutiner for 
håndhygiene.  
• Barna blir oppmuntret til å 
smake på forskjellig mat.  
• Barna får tilstrekkelig søvn 
og hvile. 

• Barna vil få tilrettelagt 
aktiviteter og leker både ute 
og inne som bidrar til å 
utvikle kroppslig bevissthet.  
• Barna blir bevisstgjort på 
egen kropp og får kjenne på 
bevegelsesmestring.  
• Barna blir oppmuntret til å 
gå på toalettet selv.  
• Barna blir kjent med seg 
selv og kroppen sin.  
• Barna og vi snakker om 
følelser og vi hjelper dem å 
setter ord på ulike følelser, 
trøster ol.  
• Barna får kunnskap om 
god hygiene og hjelp til å 
skape gode rutiner rundt 
dette.  
• Barna er med i 
matlagingen av sunne og 
enkle matretter.  
• Barna får tid og mulighet 
til å øve seg på å smøre 
maten sin selv.  
• Barna får kunnskap om 
hvor noe av maten vi spiser 
kommer fra.  
• Barna har hvilestund hver 
dag. 

• Barna blir veiledet i å gjøre 
egne vurderinger knyttet til 
kroppslig mestring både ute 
og inne.  
• Barna kjenner på mestring 
over å kunne være 
selvstendige ved måltid, 
dobesøk og påkledning.  
• Barna øver på å ha 
kontroll og oversikt over 
egne ting.  
• Barna blir bevisstgjort på 
kroppens behov og 
viktigheten av et variert 
kosthold.  
• Barna får en økt forståelse 
for egen kropp og 
grensesetting.  
• Barna er aktive i 
matlagingen av sunne og 
næringsrike matretter.  
• Førskolebarna får 
muligheten til å være med 
på et opplegg med 
vanntilvenning i 
svømmehallen.  
• Barna har hvilestund hver 
dag og vi forsøker å legge 
tilsette hvis de har behov for 
mer hvile en dag.  
• Førskolebarna deltar på 
førskoleklubb. 
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Kunst, kultur og kreativitet 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:  

• Har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske 

uttrykksformer.  

• Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.  

• Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende 

virksomhet ute og inne.  

• Møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i 

kunst- og kulturopplevelser sammen med andre. 

• Bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk.  

• Opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet. 

Personalet skal: 

• Samtale med barna om deres og andres kunstneriske og kulturelle uttrykk.  

• Gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur.  

• Være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns egen tradisjonskultur og barnekultur.  

• Være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for deres 

ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforsking av de estetiske områdene.  

• Motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende 

virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer.  

• Synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom.  

• Gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk 

fra fortid og samtid.  

• Bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen. 
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Felles arbeidsmetoder:  

• Vi har variert formingsmateriell tilgjengelig.  

• Vi gir barna erfaringer med ulike formingsaktiviteter.  

• Vi legger til rette for ulike formingsaktiviteter der prosessen og opplevelsen er i fokus.  

• Vi samtaler og undrer oss sammen med barna om det de lager.  

• Vi motiverer barna til å utfolde seg innenfor kunst, kultur og kreativitet.  

• Vi er engasjerende, støttende og oppmuntrende rundt og i barnas kreative prosesser.  

• Vi bruker musikk som kilde til glede, bevegelse og samhold.  

• Vi bruker regler, sang og musikk daglig.  

• Vi legger til rette for rollelek og har rekvisitter tilgjengelig til bruk i leken  

• Vi deltar på kulturelle aktiviteter i og utenfor barnehagen, tilpasset barnas alder  

• Vi har bøker med ulike uttrykk tilgjengelig på avdelingen som er tilpasset barnets alder og 

interesser.  

• Vi har sansemotorikk.  

• Vi bruker naturen aktivt som en kilde til inspirasjon og for å finne forbruksmaterialer.  

• Vi lærer om historien til Iveland kommune og geologi.  

• Vi har sangsamlinger  

• Vi har karneval hvor vi lager egne kostymer  

• Vi lar barna bli kjent med ulike kulturer og kulturelementer som representerer gruppen. 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

•Barna får en begynnende 
erfaring med ulike 
formingsaktiviteter.  
•Barna får erfaringer med 
farger og vi undrer oss 
sammen med barna rundt 
dette.  
•Barna får erfaringer med 
fargeblyanter og 
malerpensel.  
•Barna får presentert 
sanger og regler med 
bevegelser.  
•Barna får varierte 
sanseinntrykk.  
• Barna får utforske 
musikkinstrumenter.  
• Barna får møte på 
ulikheter innenfor kunst og 
kulturer. 
 
 

• Barna blir introdusert for 
flere ulike 
formingsmaterialer og får 
erfaringer med flere ulike 
måter å skape på.  
• Barna og de voksne undrer 
og utforsker det å blande 
farger.  
• Barna får flere erfaringer 
med fargelegging med 
fargeblyanter/tusjer.  
• Barna er med og 
dramatiserer eventyr og 
andre historier.  
• Barna får erfaringer med 
flere ulike 
musikkinstrumenter.  
• Barnas kultur og 
kulturuttrykk blir anerkjent.  
• Barna får erfaringer med 
bruk av digitale verktøy som 
et redskap for kreative 
uttrykk (lage film, bok, 
bilder, tegne på ipad osv.)  
• Barna får erfaring med 
ulike kulturopplevelser. 

• Barna har tilgang til 
diverse formingsmateriell, 
slik at de har muligheten til 
å være kreative når de selv 
ønsker det.  
• Barnas får utforske det 
estetiske området, de får 
støtte/ hjelp og blir møtt 
med nysgjerrighet.  
• Barna blir kjent med ulike 
teknikker og materialer og 
de voksne støtter opp om 
deres uttrykksformer.  
• Barna blir introdusert for 
tradisjonelle sangleker og 
regelleker.  
• Barna får bruke 
musikkinstrumenter til å 
uttrykke seg.  
• Barna blir kjent med 
elementer fra andre kulturer 
som er representert i 
barnegruppa.  
• Barna blir oppmuntret til å 
skape egne historier og 
bruke disse som 
utgangspunkt til f.eks. 
rollespill og 
formingsaktiviteter.  
• Barna får flere erfaringer 
med bruk av digitale verktøy 
som et redskap for kreative 
uttrykk.  
• Vi introduserer barna for 
kunst og kunstnere.  
• Førskolebarna deltar på 
førskoleklubb. 
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Etikk, religion og filosofi 

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna:  

• Får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir 

kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.  

• Utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål.  

• Får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier.  

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

• Utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et 

fellesskap. 

Personalet skal:  

• Formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker 

om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer utforske og undre seg over eksistensielle, 

etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål sammen med barna.  

• Bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker 

med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet.  

• Gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne 

kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen.  

• Samtale med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og være bevisst på hvordan egen 

deltakelse kan støtte og utvide barnas tenkning.  

• Identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer og holdninger 

og ha et bevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet med barna. 

Felles arbeidsmetoder: 

• Vi legger til rette for felles opplevelser og erfaringer for alle barna.  

• Vi synliggjør og anerkjenner de kulturelle ulikhetene som finnes i barnehagen.  

• Vi bruker representanter fra ulike kulturer som en ressurs i barnehagens arbeid.  

• Vi har observasjon/ barnesamtaler  

• Vi voksne er aktive der barna ferdes og er tilgjengelige samtalepartnere.  

• Vi støtter barna ved behov i konflikthåndtering og uenigheter. Barna får nødvendig hjelp til 

å ordne opp som likeverdige parter.  

• Vi oppfordrer barna til å samtale, stille spørsmål og undre seg. Det gis rom og tid for 

barnas spørsmål om livet og døden.  
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• Vi gjennomføres samlinger, opplegg ol. der ikke alle fremgangsmåter og løsninger er klare 

på forhånd.  

• Vi har grunnleggende kunnskap om de ulike religionene, kulturer og levemåtene som er 

representert i barnehagene og lar barna få kjennskap til at det finnes mange ulike måter å 

forstå ting på og å leve sammen på.  

• Barnas tro, religion, spørsmål, undring ol blir møtt med respekt. Vi viser respekt og 

anerkjennelse overfor alle barn og voksne i barnehagen.  

• Vi jobber etter tiltaksplanen for et godt og trygt skolemiljø.  

• Vi identifiserer eventuelle verdikonflikter i barnehagen. Det reflekteres over prioriteringer 

og holdninger hos de voksne og en blir bevisst i forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i 

arbeidet med barna.  

• Vi har verdigrunnlaget synlig på avdelingene og i arbeidet vårt.  

• Vi støtter barna i deres utvikling av empati og hjelper dem å sette ord på og regulere 

følelser.  
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

• Barna begynner å vise 
interesse for hverandre og 
får hjelp og veiledning av 
voksne i forhold til å ta 
hensyn og vise respekt for 
hverandre.  
• Barna får hjelp og 
veiledning i forhold til å 
forstå andres ønsker og 
behov.  
• Barna undrer seg sammen 
med barn og voksne i 
forhold til at vi ser 
forskjellige ut, eks. ved bruk 
av kamera, speil ol.  
• Barna får erfaringer med 
tradisjoner knyttet til ulike 
høytider.  
• Barna blir kjent med ulike 
følelser gjennom bøker, 
sanger og bilder. 
 

• Barna lærer hvordan vi 
kan vise interesse for 
hverandre og får hjelp og 
veiledning av voksne i 
forhold til å vise respekt for 
hverandre.  
• Barna og de voksne 
samtaler og reflekterer 
sammen i forhold til det å 
være sammen med andre.  
• Barna skal oppleve 
mestring • Barna får en 
begynnende forståelse av 
hvorfor vi markerer ulike 
høytider og tradisjoner.  
• Barna får kjennskap til 
fortellinger, tradisjoner, 
verdier og høytider i ulike 
religioner og livssyn som er 
representert i barnehagen.  
• Barna og de voksne undrer 
seg sammen over filosofiske 
og etiske spørsmål. 

• Barna videreutvikler sin 
toleranse og respekt for 
likheter og ulikheter i et 
fellesskap.  
• Barna får en forståelse for 
hva de og andre kan og hva 
de kan få til i fellesskap.  
• Barna utvikler en 
forståelse for hva de kan og 
mestrer og at de er gode 
nok i kraft av å være seg 
selv.  
• Barna får en utvidet 
forståelse av hvorfor vi 
markerer ulike høytider og 
tradisjoner.  
• Barna får en utvidet 
forståelse av det å være 
sammen med andre, en 
forståelse av hvordan vi 
påvirker hverandre og 
hvordan vi bør være med 
hverandre.  
• Barna skal oppleve 
tilhørighet til gruppen og ha 
flere barn å være sammen 
med i løpet av 
barnehagedagen.  
• Barna forstår og 
reflekterer sammen med 
voksne over grunnleggende 
normer og verdier.  
• Førskolebarna deltar på 
førskoleklubb 
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Kommunikasjon, språk og tekst 

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:  

• Uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter.  

• Bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter.  

• Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd.  

• Leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord.  

• Møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer.  

• Opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale.  

• Utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og 

bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter. 

Personalet skal:  

• Skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og 

kommunisere med andre.  

• Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og 

identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer.  

• Invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere 

og stille spørsmål. • Oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme.  

• Støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket.  

• Bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og 

uttrykksformer.  

• Inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter. 

Felles arbeidsmetoder:  

• Vi leser høyt for barna og har variert barnelitteratur tilgjengelig for barna.  

• Vi er aktive språkbrukere og bekrefter barnas nonverbale og verbale språk.  

• Vi benevner gjenstander ol. og hjelper barna med å sette ord på følelser.  

• Vi bruker mye sanger, rim og regler.  

• Vi dramatiserer for barna.  

• Vi legger til rette for varierte erfaringer og fellesskapsopplevelser.  

• Vi har fokus på å styrke barns begrepsforståelse, gjentar og utvider barnas språk.  

• Vi bruker konkreter i innlæringen av språk.  
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• Vi bruker aktiviteter fra snakkepakken og annet språkmateriell.  

• Vi lytter til barna og støtter opp om deres nysgjerrighet.  

• Vi har stort fokus på samtaler, barn-voksen og barn-barn.  

• Barnets stemme er viktig i alle saker.  

• Vi har observasjoner/barnesamtaler.  

• Vi jobber med Språkløyper og har kunnskap om barns språkutvikling.  

• Det er tall og bokstaver synlig på alle avdelinger.  

• Vi støtter barna i deres fortellinger og ved behov i konflikter.  

• Vi henviser og legger til rette for ekstra støtte for barn som har behov for det i forhold til 

språk, tekst og kommunikasjon.  

• Vi bruker hverdagssituasjoner til aktiv språkstimulering.  

• Vi mener og jobber for at mangfold i gruppen er en ressurs og barna blir kjent med 

hverandres kulturer.  

• Vi har sansemotorikk. 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

• Barna har tilgang til bøker 
tilpasset deres nivå. De blir 
lest for ofte og blir 
oppmuntret til å bruke og se 
i bøker.  
• Barna skal få oppleve 
støtte i lek og utforskning.  
• Barna har voksne som er 
sammen med dem på gulvet 
og setter ord på det de er 
opptatt av og opplever.  
• Barna opplever at de 
voksne er tydelige og 
bevisste språkmodeller  
• Barna opplever at de 
voksne legger til rette for 
gode rutinesituasjoner. Som 
er viktige i forhold til 
etablering av trygghet, 
språkstimulering og 
samspill.  
• Barna har bilder av 
familien og andre nære i 
barnehagen for å skape 
trygghet, gjenkalling og 
viktige i utvikling av gode 
språkferdigheter.  
• Barna får høre enkle 
fortellinger og eventyr som 
de kan kjenne seg igjen i.  
• Barna vil møte på 
bevegelsesanger og musikk.  
• Vi klapper stavelser, eks i 
barnas navn.  
• Vi bruker bilder, konkreter 
ol. i arbeidet med å utvikle 
barnas språkforståelse. 
 

• Barna har tilgang til bøker 
tilpasset deres nivå og vil bli 
lest for og oppmuntret til å 
bruke bøker aktivt i 
hverdagen. • Barna får 
veiledning i forhold til å bli 
med i lek og til å kunne si i 
fra dersom det er noe de 
ikke liker eller vil være med 
på. • Barna får oppleve at 
de voksne er støttespillere i 
barnas dialog med andre.  
• Barna får mange 
erfaringer med rim, leker og 
regler og tøys med ord og 
språk.  
• Barna får erfaringer med 
det språklige mangfoldet i 
gruppen, ved at det blir 
synlig på avdelingen, i 
aktiviteter ol.  
• Barna får kjennskap til 
bokstaver.  
• Barna og de voksne spiller 
ulike spill.  
• Barna øver på å lytte, eks. 
ved bruk av lydlotto og 
lydbøker.  
• Barna øver på å kjenne 
igjen navnet sitt og får drive 
med lekeskriving.  
• Barna får oppleve ulike 
eventyr, fortellinger og 
historier.  
• Barna øver på å ta ordet i 
ulike sammenhenger. Og 
blir oppmuntret til å si sin 
mening. 

• Barna får høre lengre 
fortellinger og bøker  
• Barna lager fortellinger 
sammen med andre som blir 
skriftliggjort.  
• Barna øver på å løse 
konflikter uten hjelp fra 
voksne. De voksne 
observerer og veileder 
dersom det er ubalanse i 
forholdet mellom partene 
eller i løsningen av 
konflikten.  
• Barna øver på å skrive 
navnet sitt og får mange 
erfaringer med bokstaver.  
• Barna får videreutviklet sin 
begrepsforståelse og 
språkforståelse.  
• Barna møter på humor i 
forhold til språk, eks. ved å 
bruke gåter og vitser.  
• Førskolebarna deltar på 
førskoleklubb 
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Nærmiljø og samfunn 

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:  

• Oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet.  

• Erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse.  

• Utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å 

orientere seg og ferdes trygt.  

• Blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner.  

• Blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer.  

• Blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur.  

• Får kjennskap til nasjonale minoriteter. 

Personalet skal:  

• Sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem 

selv og for andre.  

• Introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape 

tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt.  

• Gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer, 

stereotypier og rasisme.  

• Gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og 

fremtidig sammenheng. • Gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det 

samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner.  

• Gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt 

barnekonvensjonen. 

Felles arbeidsmetoder:  

• Vi markerer barnehagedagen.  

• Vi har livsglede for eldre.  

• Vi oppsøker ulike steder i nærmiljøet og har fokus på stedsnavn og tilhørighet.  

• Vi gir barna kjennskap til samene og deres levesett gjennom markering av Samefolkets 

dag.  

• Vi markerer FN-dagen.  

• Vi har fokus på trafikkopplæring.  

• Vi gjennomfører brannvernuke hvert år og har brannøvelser minst to ganger i året.  



18 
 

• Vi har faste tur/utedager.  

• Vi har bilder og ord fra de landene og på det språket som er representerer i mangfoldet på 

avdelingen.  

• Vi har fokus på Ivelands historie og kultur og at barna skal ha opplevelsen av at de er stolte 

av å bo/være fra Iveland. 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

• Vi gjør barna 
oppmerksomme på seg selv 
og familien sin, eks. ved 
bruk av bilder.  
• Barna blir kjent med ulike 
yrker vi ser rundt oss i 
barnehagen, f.eks. når 
søppelbilen kommer og når 
vaktmesteren er på besøk.  
• Barna får erfare at deres 
valg er viktige og at de kan 
påvirke noe av det som 
hender i løpet av en 
barnehagedag.  
• Barna får gode 
tilbakemeldinger på seg selv 
og gjør seg gode erfaringer 
som er viktige i deres 
utvikling av et godt selvbilde 
og i forståelsen deres for 
andre.  
• Vi blir kjent med det som 
befinner seg rett utenfor 
barnehagens uteområde. 
 

• Vi veileder barna i forhold 
til å skape bevissthet rundt 
at de er en del av et større 
fellesskap og hvordan vi alle 
kan påvirke at alle har det 
bra.  
• Vi legger til rette for at 
barna får medvirke mer i 
egen hverdag, eks. i forhold 
til temaer som vi jobber 
med på avdelingen.  
• Vi synliggjør ulike kulturer 
som er representert i 
barnegruppa.  
• Vi gjennomfører 
barnesamtaler  
• Vi går på turer og utvider 
barnas kjennskap til 
barnehagens nærmiljø.  
• Barna får kjennskap til FNs 
barnekonvensjon. 

• Barna får ulike 
ansvarsoppgaver, samt blir 
oppfordret til å hjelpe de 
yngre barna når de trenger 
hjelp med noe.  
• Barna blir mer kjent med 
innholdet i 
barnekonvensjonen og 
menneskerettighetene.  
• Førskolebarna deltar på 
førskoleklubb med 
skoleforberedende 
aktiviteter. • Barna 
medvirker i barnehagens 
hverdag.  
• Barna blir kjent med 
nærmiljøet og får en økt 
forståelse av at de er en del 
av et større samfunn.  
• Barna utvikler et godt 
selvbilde og opplever at 
egen stemme betyr noe.  
• Barna utvikler en 
forståelse for kulturelle 
likheter og ulikheter. 
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Natur, miljø og teknologi 

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna:  

• Opplever og utforsker naturen og naturens mangfold.  

• Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt.  

• Opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover.  

• Får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og 

begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.  

• Får kunnskap om dyr og dyreliv.  

• Lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og 

teknologi.  

• Får kjennskap til menneskets livssyklus.  

Personalet skal:  

• Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, 

undring, utforsking og læring.  

• Gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på 

problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd.  

• Synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i 

naturen.  

• Utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna. 

Felles arbeidsmetoder:  

• Vi bruker naturen som lekeplass gjennom de ulike årstidene og legger vekt på å skape gode 

naturopplevelser.  

• Barna får ulike sanseopplevelser i naturen.  

• Vi undrer oss sammen med barna over naturen. Barna får sette ord på sine erfaringer og 

komme med egne forklaringer på problemstillinger  

• Vi går på turer i barnehagens nærområde og utforsker det vi ser på veien.  

• Vi veileder barna i å vise omsorg og respekt for alt som lever i naturen.  

• Vi bruker naturelementer i leken, eks. i rolleleken.  

• Vi plukker med oss det søppelet vi finner på tur og tar det med til barnehagen for 

kildesortering.  

• Barna får tid og anledning til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd og skal 

oppleve tilhørighet til barnegruppen. 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

• Vi gir barna kroppslige 
erfaringer med årstider, vær 
og hvordan naturen endrer 
seg, ved å eks. ta på snø, 
vann.  
• Barna får en begynnende 
erfaringer med dyr og 
planteliv, vi bruker dette 
som grunnlag for undring og 
samtaler.  
• Vi benevner ulike dyr og 
planter vi ser i naturen og i 
bøker/på bilder/ipaden.  
• Barna får utforske enkle 
konstruksjonsleker. 

• Barna får en begynnende 
forståelse av begreper som 
omhandler de ulike 
årstidene.  
• Barna får kjennskap til 
samspill og sammenhenger i 
naturen, f.eks. hvor maten 
kommer fra  
• Vi bruker faktabøker og 
digitale oppslagsverk for å 
finne ut mer om det barna 
er opptatt av i naturen.  
• Vi gir barna en 
begynnende kjennskap til 
menneskets livssyklus.  
• Vi tilbyr barna flere typer 
konstruksjonsleker.  
• Barna får gode opplevelser 
ved å ferdes i naturen året 
rundt.  
• Barna får benytte 
forstørrelsesglass, 
insektsuger ol. for å studere 
småkryp på nært hold.  
• Barna får dyrke egne 
planter.  
• Barna får kjennskap til 
bærekraftig utvikling og 
utvikler en begynnende 
forståelse for hvordan de 
kan ta vare på naturen.  
• Barna følger årstidens 
endringer i naturen, eks. ved 
å følge et tre utenfor 
barnehagen gjennom året.  

• Barna blir mer kjent med 
naturens endringer gjennom 
de forskjellige årstidene.  
• Vi gjør enkle 
eksperimenter som gir 
barna en begynnende 
kjennskap til fysikk og kjemi.  
• Vi legger til rette for at 
barna skal lære seg å bruke 
verktøy som eks. kniv, sag, 
hammer.  
• Barna får utvidet 
kjennskap til bærekraftig 
utvikling.  
• Førskolebarna deltar på 
førskoleklubb. 
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Trygt og godt psykososialt miljø i barnehagene 

Fra 1.1.21 kom det inn endringer i barnehageloven i forhold til det psykososiale 

barnehagemiljøet. Barnehagene har utarbeidet en tiltaksplan som det arbeides etter. 

Tiltaksplanen sier blant annet noe om hvilke systematiske tiltak barnehagen har for å 

forebygge mobbing. Hva er mobbing/ krenkelser? 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).  

 

Endringene i barnehageloven i forhold til det psykososiale barnehagemiljøet krever:  

• Barnehagene har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det.  

• Alle har plikt til å gripe inn hvis ikke et barn har det bra.  

• Barnehagen må undersøke og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.  

• Alle som jobber i barnehagen skal melde ifra til styrer, hvis de får mistanke om et barn ikke 

har det trygt og godt.  

• Barnehagen må lage en skriftlig plan, hvis et barn ikke har det bra i barnehagen.  

• Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for at 

barnehagen oppfyller kravene i loven. 

Barnehagene arbeider et plan for et trygt og godt psykososialt miljø for barnehagene i 

Iveland.  
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Medvirkning 

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.» (Rammeplanen, 

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 deres behov.  

- Gir tid og rom for barnas lek. Planer kan endres i forhold til barns ideer og spontanitet.  

- Observerer og er lydhøre overfor barnas ideer, forslag og løsninger, samt deres non– 

verbale kommunikasjon.  

- Barna får medvirke i planleggingen og i evalueringen av det pedagogiske arbeidet.  

Foreldres 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» 

(Rammeplanen, 2017, s.29) Foreldresamarbeid og foreldrenes medvirkning skjer både på 

individ –og gruppenivå, gjennom direkte kontakt mellom foreldre-personalet, foreldrerådet 

og samarbeidsutvalget. Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre 

foresatte. 
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De vanligste barnesykdommene 

SYKDOM SYMPTOMER SMITTE FORHÅNDSREGLER SYKT 
BARN 

DIARÉ/OPPKAST Hyppig og tynn avføring 
og/eller flere brekninger. 

Veldig smittsomt. Barnet kan tape mye 
væske. Hvis det kaster opp, 
gi små mengder væske av 
gangen. Barn kan komme i 
barnehagen 48t siden sist 

diare/ oppkast. 

HODELUS Kløe i hodebunnen Spres gjennom direkte 
kontakt fra hode til hode. 

Lus skyldes ikke 
urenslighet. 

Oppdages ved å gre barnets 
våte hår med lusekam. Barn 

med lus behandles med 
lusemiddel fra apoteket 

.Barn kan komme i 
barnehagen etter å ha 

startet med behandling 
med luse-middel. 

FEBER Barns normale temperatur 
kan variere. Temperatur på 

mer enn 37,5 °C om 
morgenen og 38 °C på 
kvelden anses å være 

forhøyet temperatur/feber. 

Feber i seg selv er ikke 
smittefarlig. 

Vurder 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 symptomene 

starter 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. Barn skal ha en 

feberfri dag hjemme og god 
allmenntilstand før de 
kommer i barnehagen. 

VANNKOPPER Sykdommen starter oftest 
med lett feber. Vanligvis 

melder utslettet seg innen 
ett døgn etter feberen. 

Kløe. 

Smitter ved dråpesmitte 
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 kontakte 

lege, samt starte 
behandling for å unngå 

smitte. Barna kan komme i 
barnehagen etter at de har 

startet behandling og 
dersom allmenntilstanden 

til barnet er god. 

ØREBETENNELSE Smerter i ørene, gjerne i 
forbindelse med en 

forkjølelse. 

Smittsomt. Dersom allmenntilstanden 
er god, kan barnet komme i 

barnehagen. 
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ÅRSHJUL 

2022/ 

2023 

Fagområde 

Mineralopplæring 

Stine Sofie 

Barnehagepakke 

Lek med lyd 

Psykososialt 

arbeid  

 

Avdelingsmøte 

plan 

Planleggingsdager, 

fridager, møter ol. 

August Fagområde: 
Kommunikasjon, 
språk og tekst. 
 
Mineralopplæring: 
Lese informasjon 
om gruver på 
Compilo. 
 
Bruke mineralet til 
avdelingen som 
bilde i garderobe 
og 
bursdagskalender.  
 
Ha et stort bilde av 
avdelingens 
mineral på døren 
og på avdelingen.  
 
Stine Sofie 
barnehagepakke 
Ansatte: Gå 
igjennom lovverk 
på 
planleggingsdag.  

Meg og min 
familie. 
  
1-3år: Vi blir 
kjent med 
hverandre og 
med avdeling 
Familiehus, 
familietre eller 
familiebok. 
 
3-6år: Vi blir 
kjent med 
hverandre og 
med avdeling. 
Hvor bor jeg og 
hvem er i min 
familie? 

Trygt og godt 
psykososialt 
miljø. 

Tirsdag 16. august 
planleggingsdag, 
barnehagen stengt. 
 
Onsdag 17. august 
planleggingsdag, 
barnehagen stengt. 
 
 

Planlegge 
fagområde. 
 

 
 
 

 

September Fagområde: 
Kommunikasjon, 
språk og tekst. 
 
Mineralopplæring:  
Mineralsamlinger 

med steinplaten 

og bokser med 

mineraler 

Tilrettelegge for 
«gruvedrift», 

Glad – følelsen  
 
1-3 år: Kan du 
se at jeg er glad 
i speilet? (spille 
glad musikk, 
danse). 
 
3-6 år: Hva er 
følelser? Hva vil 
det si å være 
glad? (spille glad 

Forberede 
foreldremøte 
 
Satsning med 
logoped/lek med 
lyd.  

Foreldremøte. 
 
Uke 38 
Brannvernuke. 

Gjennomgå 
oppstartsamtaler 
 
Evaluere 
oppstart. 
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hugge i stein med 
hakke og 
vernebriller 
 
Stine Sofie 
barnehagepakke: 
1-3 år: Følelser og 
kroppen (de ulike 
kroppsdelene).  
 
4-6 år: Følelser og 
kroppen.  
Gjennomføre 
barnesamtaler.  
 
Lek med lyd:  
Introdusere lek 
med lyd/ Bablarne.  

musikk, danse, 
vise med 
kroppen at du 
er glad) 
 
Førskolebarna:  
Øysteins blyant- 
glad 

Melde inn 
oversikt over 
sårbare barn på 
avd. til styrer.  

RVTS 
 
Planlegge 
fagområde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober Fagområde: 
Antall, rom og 
form. 
 
Mineralopplæring:  
Mineralsamlinger 

med steinplaten 

og bokser med 

mineraler 

Tilrettelegge for 
«gruvedrift», 
hugge i stein med 
hakke og 
vernebriller. 
 
Førskolebarna:  
Besøke 
«Ivelandsveggen» 
og 
mineralsamlingen 
på Åkle.  
  
Stine Sofie 
barnehagepakke: 
Gjennomføre 
barnesamtaler/ 
observasjon.  
 

Sint- følelsen 
1-3 år:  
Sint følelsen 
(vise sinna fjes i 
speil, høre på 
sinna musikk). 
 
3-6år:  
Sint- følelsen 
(hva vil det si å 
være sint, er det 
lov å være sint? 
Spille sinna 
musikk og vise 
med kroppen 
hvordan den 
følelsen vises på 
kroppen.) 
 
Førskolebarna:   
Øysteins blyant- 
sint.  

Evaluere 
fagområde 

1. okt. Søknadsfrist 
for 
barnehageopptak. 
 
Uke 40 Høstferie.  
 
Mandag 10. okt., 
Verdensdagen for 
psykisk helse.  
 
Refleksdagen.  
 
Fredag 21. okt., 
planleggingsdag 
(barnehagen er 
stengt).  
 
Mandag 24. okt. FN- 
dagen.  
 
Invitasjon til 
foreldresamtaler 
sendes ut.  

Forberede FN- 
dagen.  
 
Fargekodeskjema 

Stine Sofie 
Barnehagepakke 
 

Gjennomgang av 
barnesamtaler/ 
observasjon. 
 
Forberede 
foreldresamtaler. 
 
Planlegge 
fagområde.  
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1-3 år: Følelser og 
kroppen (de ulike 
kroppsdelene).  
 
4-6 år: Følelser og 
kroppen.  

November Fagområde: 
 Antall, rom og 
form / Etikk, 
religion og filosofi. 
 
Stine Sofie 
barnehagepakke:  
1-3 år: Følelser og 
kroppen (de ulike 
kroppsdelene). 
 
4-6 år: Følelser og 
kroppen.  

Lei seg- 
følelsen. 
1 -3 år: 
Kan du se jeg er 
lei meg i 
speilet? (spille 
rolig trist 
musikk). 
 
3-6 år: 
Hva vil det si å 
være lei seg? 
(gjør kroppen 
tung og dra den 
etter deg, spille 
trist musikk) 
 
Førskolebarn:   
Øisteins blyant- 
lei seg. 
 
Gå gjennom flipp- 
overen fra Stine 
Sofie 
barnehagepakke. 

Forberede 
foreldresamtaler.  
 
Internkontroll   
skjema.  

 

RVTS 

Forberede 
advent. 

Gjennomgå 
foreldresamtaler. 

Desember  Fagområde: 
Etikk, religion og 
filosofi/  
 
 

Redd- følelsen. 
1-3 år: 
Kan du se at jeg 
er redd (vise i 
speilet redd 
fjes). 
 
3-6 år: 
Hva vil det å 
være redd? (Hva 
er du redd for? 
Kan vokse å bli 
redde? Fortelle 
eventyret om 
løven og musen) 
  

Medvirkning 
 
Planlegge 
nissefest.  

Tirsdag 13. 
desember, Lucia- 
dagen. 
 
Mandag 26. 
desember, 
barnehagen er 
stengt.  
 
Nissefest. 
 
Felles samling 
(storbarnsavd. 
ansvar). 
 

SMTTE 
 
Planlegge nytt 
fagområde 
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Skolestartere:   
Øisteins blyant- 
redd.  
 
Gå gjennom flipp- 
overen fra Stine 
Sofie 
barnehagepakke. 

Fastsette 
karnevalstema. 

Januar  Fagområde: 
Kunst, kultur og 
kreativitet  
 
 
Stine Sofie 
barnehagepakke: 
1-6 år:  
Ha mot til å si ifra/ 
stopp. 
 
Lek med lyd: 
Lek med lyd/ 
Bablarne.  
 
 
 

Kroppen min. 
1-3 år: 
Kroppen min 
(hvordan ser jeg 
ut, hvem 
bestemmer over 
kroppen min). 
 
3-6 år: 
Kroppen min. 
(Hvordan ser jeg 
ut, hvem 
bestemmer over 
kroppen? Er det 
lov å si nei hvis 
noen tar på 
kroppen min).  
 

Evaluere 
fagområde 

Mandag 2. jan, 
planleggingsdag 
(barnehagen er 
stengt).  
 

Foreldremøte for 
foreldre med nye 
barn i barnehagen. 
 
Uke 4 og 5 
prosjektuker- 
karneval.  

RVTS 

Forberede 
karneval 

 

Februar  Fagområde: 
Kunst, kultur og 
kreativitet  
 
Stine Sofie 
barnehagepakke: 
1-6 år:  
Ha mot til å si ifra/ 
stopp. 

Kroppen min. 
1-3 år:  
Gode ord (du er 
fin, jeg liker deg, 
så stor du er 
blitt). 
 
3-6 år: 
Gode og vonde 
ord (ord kan gi 
glede eller såre, 
hvordan kjennes 
det ut hvis noen 
ikke vil være 
med meg eller 
sier ord som 
sårer. Kan bruke 
egg, stein, og 
fjær for å 
beskrive de 
følelsene).  

Sansemotorikk Uke 4 og 5 
prosjektuker- 
karneval. 
 
Mandag 6. feb. 
Samenes nasjonaldag.  
 
Uke 8 Vinterferie.  
 
Tirsdag 21. februar, 
den internasjonale 
morsmålsdagen.  
 
Søndag 19. feb., 
Fastelavn.  
 
 
 

 

 

 

Mars Fagområde Samarbeid RVTS 
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Kropp, bevegelse, 
mat og helse 
 
Stine Sofie 
barnehagepakke: 
Gjennomføre 
barnesamtaler/ 
observasjon.  
 
Gjennomføre 
fargeskjema.  
 

1-3 år:  
Vi samarbeider 
(med å rydde 
leker, dekke 
bord, Male på 
fellesbilder). 
 
3-6 år: 
Hvordan kan vi 
samarbeide? Vi 
har 
fellesprosjekter, 
Vi har regel 
leker som 
fremmer 
samarbeid. 
(Omvendt stol 
lek?)  

Fargeskjema Onsdag 1. mars, 
søknadsfrist for 
barnehageopptak.  
 
Barnehagedagen. 
 
Tirsdag 21. mars, 
Rockesokk.  
 
Felles samling 
(småbarnsavd. 
ansvar). 
 
 

 

 

April Fagområde 
Kropp, bevegelse, 
mat og helse. 
 
Mineralopplæring: 
Mineralsamlinger 

med steinplaten 

og bokser med 

mineraler 

Tilrettelegge for 
«gruvedrift», 
hugge i stein med 
hakke og 
vernebriller. 
 
Stine Sofie 
barnehagepakke: 
Oppsummering/ 
evaluering. 

Selvhevdelse. 
1-3 år: 
Selvhevdelse. 
(Hvem er i 
barnehagen i 
dag, Hvem er 
borte i dag) 
Legge til rette 
for lekemiljøet. 
Jobbe med 
deltagelse i 
hverdag- 
sitasjoner). 
 
3-6 år: 
Selvhevdelse 
(Legge til rette 
for regelleker, 
sirkus teater, 
rollespill, 
barnemøter / 
samtaler og 
jobbe med å gi 
plass til andre). 

Trygghetssirkelen Onsdag 5. april- 
mandag 10. april- 
Påske, barnehagen 
er stengt.  
 
Invitasjon til 
foreldresamtaler. 

Gjennomgang av 
observasjoner/ 
observasjon. 

Oppsummering/ 
evaluering av 
arbeidet med 
Stine Sofie 
barnehagepakke.  

 

Mai  Fagområde 
Natur, miljø og 
teknologi/ 
Nærmiljø og 
samfunn. 

Empati. 
1-3 år:  
Empati (trøste 
dukken som har 
slått seg. Vi kan 

RVTS Mandag 1. mai, 
arbeiderens dag, 
barnehagen er 
stengt.  
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Mineralopplæring  
Mineralsamlinger 

med steinplaten 

og bokser med 

mineraler 

Tilrettelegge for 
«gruvedrift», 
hugge i stein med 
hakke og 
vernebriller. 
 
Førskolebarna:  
Besøker en gruve.  

klemme 
hverandre.)  
 
3-6 år: 
Empati (Be 
barnet fortelle 
en god ting om 
de andre og 
undre seg over 
hva gode ord 
kan gjøre med 
oss.) 
 

 
Tirsdag 16. mai, 
markering av 17. 
mai i barnehagene.  
 
Onsdag 17. mai, 
Norges nasjonaldag, 
barnehagen er 
stengt. 
 
Torsdag 18. mai, 
Kristi 
himmelfartsdag, 
barnehagen er 
stengt.  
 
Fredag 19. mai, 
planleggingsdag, 
barnehagen er 
stengt.  
 
Mandag 29. mai, 2. 
pinsedag, 
barnehagen er 
stengt.  
 
Overgangssamtaler, 
barnehage- skole.  

Juni  Fagområde: 
Natur, miljø og 
teknologi/ 
Nærmiljø og 
samfunn. 

 Barns beste 
vurdering, 
evaluering 

Sommerfest 

Overganger 
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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/  

Iveland helsestasjonen  

https://www.sammeniveland.no/  

Informasjon om sykdommer  

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

sykdom-oghelse.5678843-314785.html  

Tiltaksplan for et godt og trygt barnehage– og skolemiljø 

https://www.iveland.kommune.no/planer.6019789-423827.html  

Vedtekter for barnehagen 

 https://www.iveland.kommune.no/praktiske-opplysninger.431493.no.html 
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