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Vår barnehage 

Denne årsplanen skal gi et innblikk i hvordan barnehagen vil jobbe i det neste året og hva vi synes er 

viktig å ha fokus på i vårt arbeid for at barna skal trives og utvikle seg.   

 
Fåset barnehage er en kommunal barnehage i Tynset kommune. Fåset skole –og barnehage er 

organisert som et oppvekstsenter og ligger i grenda Fåset, 9 km sør/vest for Tynset sentrum. 

Barnehagen ligger i samme lokaler som skolen og har en avdeling med barn i alderen 1-6 år. 

Oppvekstsenteret har et stort og variert utemiljø og nærområde. 

 

Kontaktinformasjon 

Adr.: Fåset skole og barnehage, Sagenggrubba 53, 2500 TYNSET                                                                                        

Hjemmeside: www.tynset.kommune.no Forside > Barn og familie > Barnehager > Fåset 

barnehage https://mykid.no 

 

TELEFON: 

  

Barnehagens mobil 40 44 87 99  

Styrer 97572083 

Rektor/virksomhetsleder 94002739/91105762 

  

E-post: 

Tove.E.Rosbak.Stromsoyen@tynset.kommune.no Pedagogisk leder  

Mari.Murud.Tellebon@tynset.kommune.no Pedagogisk leder 

Ingunn.Lovold@tynset.kommune.no Styrer 

Øyvind.Hodal@tynset.kommune.no  Rektor/Virksomhetsleder 

 

PERSONALET 

Virksomhetsleder: Øyvind Hodal 

Styrer: Ingunn Løvold 

http://www.tynset.kommune.no/
http://www.tynset.kommune.no/
http://www.tynset.kommune.no/3064.3367.Barnevern.html
http://www.tynset.kommune.no/3134.3033.Kommunale-barnehager.html
https://mykid.no/
mailto:ToveE.Rosbak.Stromsoyen@tynset.kommune.no
mailto:Mari.Musud.Tellebon@tynset.kommune.no
mailto:Ingunn.Lovold@tynset.kommune.no
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Tove Røsbak Strømsøyen, pedagogisk leder 

Mari Murud Tellebon, pedagogisk leder 

Àsrùn Sorknes, barnehagemedarbeider 

Vikarer: Siri Grete Bjørkeng, Nora Nordengen, Othilie Lunsæter. 2023: Guri Bekken Moen.   

 
Barnehagens formål og innhold §1 
 

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme 

læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen 

og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og 

som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og 

naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset 

alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til 

trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen 

skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering» 

Barnehagens formål, lov om barnehager §1  

 

Barnehagens styringsdokumenter 
 

• Lov om barnehager 

• Rammeplan for barnehager 

• Vedtekter for kommunale barnehager i Tynset 

• Kompetanseplan for barnehagene i Nord-Østerdal 

• Årsplan 

• Mål for måneden og ukeplaner (mykid)  

 

Våre felles verdier 
Fåset skole –og barnehage organisert som en virksomhet der rektor er leder. Vi har sammen utarbeidet en 

pedagogisk plattform og har regelmessige personalmøter.  

 Fåset skole og barnehage sin visjon er: «sammen skape framtidstro». Med det menes at vi ønsker å styrke 

barnas ferdigheter inne sosial kompetanse, språklige ferdigheter, problemløsning, kreativitet, selvregulering og 

kommunikasjon. Disse omtales også som 21.århundrets ferdigheter.  Alt arbeid i barnehagen skal bygge på 

følgende verdier: TRYGGHET-HUMØR-RESPEKT-ENGASJEMENT. Innhold og aktiviteter i barnehagen og skolen 

skal gjenspeile disse verdiene. Barnehagen og skolen jobber kontinuerlig med kvalitetsutvikling. Nå skjer dette 

spesielt gjennom kompetanseløft innen spesialpedagogikk og inkluderende praksis, 2022-2023.  

 

Hovedsatsningsområder 
 

Barnehagen har prioritert følgende hovedsatsingsområder for neste barnehageår:  
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• Sansing 

• Vennskap 

• Følelser 

• Årstider 

• Vi opprettholder et fokus på å være nærmiljøbarnehage og en syngende barnehage. 

• Kompetanseløft 2022-2023 

 

Prosjektplan for barnehagene i Nord-Østerdal 2022-2023 (kompetanseløft) 
 

 Nasjonale mål for "Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis." 

• Alle barn og elever skal oppleve å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole. 
• Alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel – uavhengig av sine 

forutsetninger. 
• Barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet og eleven må jobbe sammen for å 

skape et inkluderende fellesskap. 
• Det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og 

læring. 

 

Mål for Nord-Østerdal: 

• Alle barn og unge skal oppleve en god psykisk helse og livsmestring. 
• Alle ansatte i laget rundt barnet skal få økt kompetanse. 
• Utsatte barn skal få rask og tilpasset hjelp. 

 

Delmål: 

• Barn og unge skal oppleve trygghet og trivsel i barnehage og skole for å forebygge bekymringsfullt 
fravær. 

• Gutter og jenter skal ha like muligheter. 
• Alle barns sosiale ferdigheter skal utvikles gjennom hele opplæringsløpet. 
• Alle ansatte skal få økt kompetanse. 
• Rolle og forventningsavklaringer hos ansatte i alle ledd innad i organisasjonen og i laget rundt barnet. 

 

Sosial kompetanse og inkludering.  
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, 

kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. 

Barnehagen har siden 2015 jobbet med sosial kompetanse som satsningsområde sammen med skolen. Dette 

barnehageåret vil vi ha spesielt fokus på psykisk helse og voksenrollen gjennom arbeidet med 

“kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis”. Målet er at alle barn skal kunne erfare å 

være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne, og vi skal forebygge alle 

former for krenkelser. Barna skal integreres i et inkluderende miljø. Gode relasjoner barn-barn og barn voksen 

ligger sentralt. God voksenstøtte i lek og utforsking blir viktig. 

Inkludering forstås som en grunnleggende tanke og handlemåte som skal prege de valg som gjøres.  
Alle barn skal realisere sitt potensial for utvikling og læring i et inkluderende fellesskap. Dette innebærer alle 
former for inkludering og er selve grunnmuren i det pedagogiske arbeidet. 
 

• Fysisk inkludering: Barnet blir tatt inn/innlemmet i fellesskapet.  
Personalet er aktivt tilstede og ser barnet gjennom dagen. Barnet skal kjenne trygghet og ha støttende 
relasjoner rundt seg. 
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• Sosial inkludering: Barnet er en aktiv deltaker i fellesskapet. 
Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. 
Vi jobber med å være et aktivt og tydelig personale som har fokus på anerkjennende og støttende 
relasjoner. Dette mener vi er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø.  
 

• Faglig inkludering: Barnet utvikler seg og lærer 
 ved at personalet er lyttende til barnas behov, bruker språket aktivt og er bevisst på barnehagens 
mange læringsarenaer.  

 

• Psykisk/personlig opplevd inkludering: Barnet selv opplever å være en del av fellesskapet 
 

Spesifikke planer for arbeidet følger dere på barnehagens kalender på mykid 

Se Rutine for Psykososialt barnehagemiljø i Tynset, 2021. Rutinen bygger på ny § 9 i barnehageloven. 
 

Syngende barnehage 
Høsten 2017 ble vi en syngende barnehage. Det innebærer at vi har stort fokus på sang og musikk i 

barnehagehverdagen.                                                                                                                                                     

 

Målene for bruk av sang i barnehagehverdagen er å: 

• skape glede og gode opplevelser 

• skape en god barnehagehverdag for både liten og stor 

• styrke tilknytning og emosjonell utvikling 

• et hjelpemiddel under tilvenning før barnehagestart 

• styrke språket 

• gi trygghet og bygge vennskap 

• styrke musikaliteten  

• skape inkludering 

I Fåset barnehage  

• har vi faste musikksamlinger der barna får uttrykke seg gjennom sang, instrumenter og bevegelse  

• bruker vi sang til før måltider og i rutinesituasjoner for å skape oppmerksomhet og positiv stemning 

• bruker vi sangen til å formidle følelser og forstå andre 

• bruker vi sangen som et «overgangsobjekt» under tilvenningen av nye barn og tilbyr sangsamlinger før 

barnehagestart 

• bruker vi sang, rim og regler bevisst for å utvikle språket 

• bruker vi sangstundene bevisst for å styrke fellesskapsfølelsen og trene på sosiale ferdigheter som 

f.eks. lytte til hverandre, vente på tur, vise hensyn og samarbeide 

• bruker vi musikksamlingene til å utvikle musikaliteten ved å gi barna gode erfaringer og 

mestringsopplevelser ved å lytte, kjenne på rytmer, bevege kroppen og danse 

• bruker vi musikkstundene til å inkludere alle barn og skape aktiviteter der alle føler seg inkludert og 

deltakende i samme aktivitet 

 

Nærmiljøbarnehage 
Nærmiljøpedagogikk er pedagogikken i en samfunnsaktiv barnehage/skole som bruker nærmiljøet i 

undervisningen, samhandler med andre aktører og bidrar aktivt til utvikling av bygda. 

I Fåset barnehage  
• har vi et tett samarbeid med skolen 
• bruker vi nærområdet aktivt til turer, lek og aktiviteter gjennom hele året. Vi har sambruk av koia 

og gapahuken, som er eksempler på gode turmål i nærmiljøet.  
• inviterer vi foreldre, familie og bygda på ulike kulturelle og sosiale treff som f.eks. trivselssamling, 

bakedag, foreldrekaffe. 

http://www.syngendebarnehage.no/
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• deltar og samarbeider med bygda om juletrefest, 17.mai og bygdekveld. Deltar på kafe på Gimle. 
• har vi fokus på årstider og dyrelivet i nærmiljøet 

 
 

 

Sansing 
Dette året setter vi temaet sansing  inn som prosjektperioder gjennom året.  

 

Primærsanser:  

• Vestibulærsansen (balanse) 

• Kinetisk sans (ledd og bevegelse) 

• Taktil sans (berøring) 

Barn bruker kroppen til å finne ut mer om seg sjøl. De skaffer seg mye informasjon om verden ved å bruke 

kroppen. Hudkontakt skaper trygghet for barnet. Svært mye av menneskets utvikling, som har mye å si for 

resten av livet, skjer i de første 1-3 mnd –3 år og opp mot skolealder. Forskning viser at menneskets hjerne 

utvikler seg aller mest denne første tida.  

 

Sekundærsanser: 

• Høre 

• Lukte 

• Smake 

• Føle 

Barn lærer også mye av verden ved å bruke sekundærsansene. Ved å smake på, lukte, smake og føle så 

innhenter barnet enormt med informasjon. Om vi voksne følger opp med å være en trygg base, så tørr barnet å 

prøve ut. Ved å gi bekreftelse, gi språkstimulering og la barnet få bli kjent med verden via sanseapparatet, så vil 

barnet lære å forstå verden ved hjelp av den voksne. Hvordan den voksne er i møte med barnet har med andre 

ord stor betydning. 

 

Vennskap og følelser 

Vi vil også jobbe med temaene vennskap og følelser gjennom prosjektperioder. Gjennom å være til stede i 
leken kan vi observere leken både innenfra og utenfra. Tilstedeværelse av voksne i leken gir støtte og relasjoner 
mellom barn-barn og barn-voksen styrkes.  Veiledning er et tiltak for å fremme gode vennskap og for å gi støtte 
til følelser. Samlingsstundene er et sted der vi gjennom rollespill og samtale kan ta opp og reflektere over hva 
som skjer når vi samhandler. Vi bruker ulike innfallsvinkler fram til temaene om vennskap og følelser 

Det er viktig å gjenkjenne følelser for å kunne forstå seg selv og andre mennesker. Det blir også lettere å kunne 

regulere egne følelser om en kan gjenkjenne hvilken følelse det er og ved å vite at vi kan føle og reagere på 

samme sak med ulike følelser. Å kunne sette grenser for seg selv og andre kan også bli lettere ved at en 

gjenkjenner og aksepterer egne følelser. Vi jobber med at det er lov til å ha alle følelser, men at en må lære å 

regulere følelsene sine ved for eksempel å øve på ikke å slå når det er dette som kjennes mest naturlig rent 

intiutivt for barnet. Hvordan ser en ut i ansiktet ved en bestemt følelse? Det er viktig at vi voksne er ærlige om 

den følelsen vi selv har overfor barnet. Det kan føre til forvirring om vi er lei oss men smiler og sier at vi ikke er 

lei oss. Vi bruker bøker og rollespill. Vi snakker sammen om følelser og veileder rundt dette i barnehagen.  

   

Rammeplanen legger føringer for hvordan barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap i barnehagen. Vi 

bruker alle Rammeplanens fagområder når vi arbeider med de ulike satsingsområdene. De ansatte og barna er 

medvirkende i planleggingen gjennom hele året. Spesifikke planer for arbeidet følger dere på barnehagens 
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informasjon via Mykid. Dere kan lese mer om fagområdene i Rammeplanen her; https://www.udir.no/laring-

og-trivsel/rammeplan/fagomrader/ 

 

Årstider 

Vi ønsker å ha fokus på årstidene våre. Vi vil derfor gjøre barna oppmerksomme på skiftningene i naturen og vi 

retter fokus mot kjennetegn og sanseopplevelser hver enkelt årstid kan gi. “Treet vårt” er ei rogn som vi følger 

gjennom alle årstidene. Det er naturlig for barna å følge årets rytme i det vi gj 

Samarbeid 
 

Foreldresamarbeid 
Barnehagen skal samarbeide med foreldrene for å ivareta barns behov for omsorg, lek og fremme læring og 

danning som et grunnlag for allsidig utvikling. Dette gjelder både individuelt og som gruppe. Foreldrenes 

medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom samarbeidsutvalg, 

foreldreråd, foreldremøter og foreldresamtaler. Samarbeid om hvert enkelt barn skjer i de daglige møtene og i 

planlagte samtaler. Fåset barnehage og skole har felles foreldreråd og samarbeidsutvalg som er rådgivende, 

kontaktskapende og samordnende organ for barnehagen/skolen og foreldrene. Samarbeidsutvalget fastsetter 

barnehagens årsplan.  

 

I Fåset barnehage 

• legger vi vekt på uformelle samtaler ved levering og henting 

• tilbyr vi to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret med fokus på trivsel, trygghet og utvikling 

• er dere foreldre velkommen til en ekstra samtale når dere måtte ønske 

• har vi foreldremøte på høsten der vi har fokus på barnehagens planer for året 

• har vi felles temaforeldremøte sammen med skolen etter jul 

• har vi ulike tilstelninger der vi inviterer foreldre/søsken/familie/besteforeldre. 

• samarbeider vi med foreldrene om juletrefest, hyggekveld, 17.mai-feiring og sommeravslutning 

 

Helsestasjonen 
Vi samarbeider med helsestasjonen om barn og helse. Barnehagen må innhente samtykke fra foreldrene hvis vi 

ønsker å snakke med helsesøster om enkeltbarn i barnehagen. Gjennom kompetanseløftet ønsker vi nå et enda 

tettere samarbeid med helsestasjonen. Ved Fåset skole og barnehage er helsesjukepleier på huset hver 

torsdag.  

 

Pedagogisk Psykologisk tjeneste og logopedtjenesten 
Dette er faginstanser som skal yte hjelp til foreldre, barnehager og skoler. Vi har en fast kontaktperson som vi 

har kontakt og veiledning med. Ved henvisning av barn som går i barnehagen til PPT eller logoped tas dette opp 

og godkjennes av foreldrene. Kompetanseløftet retter et fokus på et tett samarbeid også med PPT.  

 

Barnevernstjenesten 
Barnevernstjenesten og barnehagen skal samarbeide og egen kontaktperson er knyttet til vår virksomhet. 

Barnevernets hovedoppgave og er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Vi ser på barneverntjenesten som en god samarbeidspartner, 

også for familiene. Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet i henhold til §22 i Barnehageloven. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/
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Tynset kommune har siden høsten 2021 mottatt prosjektmidler for opprettelse av en koordinatorstilling for å 

kunne utbedre et enda bedre samarbeidsgrunnlag mellom de ulike etatene, familier, barnehage og skole. 

Kompetaanseløftet har likeledes et fokus på dette. Det tilbys kurs til foreldre, og barnehagen har en egen 

kontaktperson i barnevernet. 

 

 

Taushetsplikt og politiattest 
Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og må skrive under på et taushetsløfte i forhold til 

informasjon vedrørende barn, de foresatte og personalet. Alle som jobber i barnehagen må legge fram 

politiattest. 

Overganger 
 

Ny i barnehagen  
Slik vil vi motta barnet ditt i barnehagen vår:  

Barnehagen skal sammen med foreldrene legge til rette for at barnet skal få en trygg og god start i barnehagen. 

I Tynset kommune har en felles plan for tilvenning i barnehagen som vi følger. Ny og revidert plan som er felles 

for Tynsetbarnehagene kommer våren 2023. Denne planen vil være tilgjengelig Tynset kommuns nettsider. 

Planen vil også være tilgjengelig på helsestasjonen.                                              

 

Overgang barnehage – SFO/ skole  
Barn skal ha et sammenhengende læringsløp fra barnehage til SFO og skole. Et samarbeid mellom barnehagen, 

SFO/ skolen og foreldre er derfor viktig for å få en trygg og god overgang. Målet er at barna skal glede seg til å 

begynne på skolen og møte den med nysgjerrighet og tro på egne evner. Tynset kommune har laget en felles 

plan for 5-åringene siste år i barnehagen og for overgangen. Planene finner dere på https://mykid.no  

 

Samarbeid barnehage – SFO/skole  
På Fåset har vi et godt samarbeid med skolen og sfo gjennom hele barnehageåret. Målet er å skape en godt, 

inkluderende og helhetlig oppvekstmiljø for alle barna på Fåset. 

• Skolen og barnehagen samarbeider om deler av sfo-tilbudet. 

• Samarbeid for de eldste rundt svømming, språksprell og felles turer. 

• Vi har trivsels-samlinger 4 ganger i løpet av året der barna/elevene viser frem hva de arbeider med i 

hverdagen 

• Vi har to felles turdager, høst og vinter 

• Skolebarna har aktiviteter med barnehagebarna 1 time pr uke 

• Felles arrangementer som juletrefest, påskelunsj, bygdekveld og sommeravslutning  

• Personalet har felles personalmøter og arbeider ut fra en felles pedagogisk plattform. 

 

Barnehagens formål og innhold 
 

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarn og gruppen. I barnehagen skal barna få 

leke og utforske skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial 

kompetanse og kommunikasjon og språk skal sees i sammenheng og bidra til barns allsidige utvikling. 

 

https://mykid.no/
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Omsorg  

• ligger i alle våre handlinger  

• er å se, høre og forstå hvert enkelt barn 

• er å knytte gode relasjoner til alle og være gode rollemodeller 

• er å skape trygghet og trivsel 

• er å skape et inkluderende felleskap for alle 

•  er å hjelpe barna å ta imot omsorg og gi omsorg til andre   

 

Leken 

• skal få tid og inspirerende miljøer  

• skal få næring gjennom ulike temaer 

• skal inkludere alle barn 

• skal støttes av de voksne der det er behov 

• skal gi barna mulighet til å øve sosiale ferdigheter 

• skal gi mulighet for å danne vennskap 

• skal være en arena for barns utvikling og læring 

• skal være gøy 

 

Danning 

• er å gi barna støtte i utvikling av et godt selvbilde 

• er å gi barna tro på egen mestring 

• er å gi barna gode fellesskapsopplevelser og støtte barnas aktiviteter, engasjement og deltakelse i 

fellesskapet 

• er å synliggjøre, verdsette og fremheve ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet 

• er å gi barna forståelse for felles normer og verdier som er viktig for fellesskapet 

 

 

Læring  

• er å anerkjenne og stimulere barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær 

• er å utvide barnas erfaringer og skape progresjon i barnehagens innhold 

• er å gi varierte og rike opplevelser, utfordringer og mestringsopplevelser 

• er å skape gode rutinesituasjoner som gir rom for læring 

• er å gi barna tid og rom for lek 

 

Vennskap og fellesskap fremmes gjennom 

• voksne som gode rollemodeller 

• voksne som fremhever og oppmuntrer positivt samspill og vennskapsferdigheter 

• voksne som samtaler med barna om vennskap 

• voksne som legger opp til gode fellesskapserfaringer og opplevelser 

• voksne som tilrettelegger for lek og aktiviteter 

• voksne som snakker med barna om følelser 

• voksne som støtter barna i selvregulering 

• voksne som forebygger, stopper og følger opp diskriminering, utestengning, mobbing, krenkelse og 

uheldige samspillserfaringer 

Barnehagene i Tynset kommune har utarbeidet “Rutine for psykososialt barnehagemiljø i Tynset». 

Denne kan dere lese på kommunens nettsider og på Mykid. 
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Kommunikasjon og språk fremmes gjennom 

• god språkstimulering i alle rutinesituasjoner der vi voksne anerkjenner og responderer på barnas 

verbale og non-verbale uttrykk 

• å tilrettelegge for at alle barn involveres i samspill og i samtaler 

• at vi voksne er gode forbilder og bruker et godt og variert språk 

• å følge med på barnas språkutvikling og gi ekstra støtte til barn som trenger det 

• å bruke sang og musikk bevisst for å fremme språket 

• å legge til rette for lek der barna får bruke språket aktivt 

 

Barnehagene i Tynset kommune jobber etter “Plan for språkstimulerende læringsmiljø i barnehagene”, som ble 

utarbeidet våren 2020 etter kompetansepakken med samme navn året 2019/2020. Se nettsidene til Tynset 

kommune. 

 

Barns medvirkning 
Barns medvirkning handler først og fremst om en holdning hos de voksne i relasjonen med barn. Barn skal bli 

møtt som et selvstendig menneske. Uavhengig av alder og forutsetninger skal barn få erfare at deres stemmer 

blir lyttet til. Vi skal sørge for at barnas erfaringer og synspunkter får innflytelse på det som skjer i barnehagen. 

Dette vil ikke si det samme som at barn skal bestemme alt selv. Barns synspunkter skal vurderes i samsvar med 

alder og modenhet. Barn skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.Som tydelige voksne skal vi gjøre 

det klart for barna hva de kan få være med på å bestemme og hva vi som voksne bestemmer.  

“Jeg er like viktig som de andre og de andre er like viktige som meg”.  Et emne innenfor medvirkning er også å 

kunne vente på tur og å kunne forholde seg til de andre barna i gruppa på en god og respektfull måte. 

Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres behov for omsorg og lek, fremme læring og 

danning og gi barn mulighet for medvirkning.  

Vi voksne skal 

• ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i det daglige arbeidet og ved 

valg av prosjekter/temaer 

• veksle mellom planlagte og spontane aktiviteter 

• arbeide tverrfaglig og helhetlig, bruke alle fagområdene  

• bruke nærmiljø og lokale forhold ved planlegging og gjennomføring av tema/aktiviteter 

• dele barna i ulike grupper for å ivareta de ulike barna sin individuelle og fellesskapets behov 

 

Progresjon 
Barna skal få oppleve progresjon slik at de utvikler seg, lærer og opplever fremgang ved at vi voksne 

• oppdager, følger opp og utvider det barna allerede er opptatt av 

• planlegger og tilrettelegger for progresjon i barnehagens innhold 

• bidrar til at barn opplever mestring og samtidig har noe å strekke seg etter 

• jobber systematisk og langsiktig med temaer og innhold 

• tilfører materiell, bøker, leker og verktøy tilpasset barnas utvikling 

 

Barnehagens fagområder 
Barnehagens fagområder skal sees i sammenheng og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av 

barnehagens innhold. En tur i skogen kan inneholde alle de ulike fagområdene. Vi voksne skal være bevisste 

fagområdenes innhold og trekke dette naturlig inn i alle våre aktiviteter, både planlagte og spontane. Barnas 

lek og engasjement er et viktig grunnlag for arbeidet. Undring, utforskning og skapende aktiviteter skal prege 
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arbeidet med fagområdene i barnehagen.  Dette året har vi spesielt fokus på å trekke inn alle fagområdene i 

satsningsområdene våre. 

Fagområdene er:  

• kommunikasjon, språk og tekst  

• kropp, bevegelse, mat og helse  

• kunst, kultur og kreativitet 

• natur, miljø og teknologi 

• antall, rom og form 

• etikk, religion og filosofi 

• nærmiljø og samfunn 

 

Planlegging, dokumentasjon og vurdering 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes i tråd med barnehageloven og 

rammeplanen. Vi er en lærende organisasjon som jobber jevnlig med vurdering av egen praksis. Hele 

personalgruppa er med på planlegging, dokumentasjon og vurdering. Planleggingen baseres på kunnskap, 

observasjon, dokumentasjon, refleksjon, vurdering og samtaler med barn og foreldre. 

Planlegging. Vi utarbeider planer for 

• hele året (årsplan og årshjul) 

• kortere perioder (månedsplan) og for spesifikke aktiviteter som f.eks. musikklek, turgrupper, 

venneklubb.  

• en fast ukerytme. 

• de ansatte, arbeidsplaner 

 

Dokumentasjon skjer gjennom 

• bilder av hverdagen i barnehagen som legges ut på Mykid 

• at personalet skriver en oppsummering av «Dagen i dag» som legges på Mykid 

• ukeplaner og evalueringer deles med foreldre på Mykid 

• utfylling av samtaleskjema ved foreldresamtaler 

 

Evaluering av det pedagogiske arbeidet 

• gis skriftlig til foreldre. Evalueringer legges ut på MyKid 

• skjer på ukentlige avdelingsmøter og personalmøter der personalet reflekterer, vurderer og evaluerer. 

det pedagogiske arbeidet iht. planene og praksis. Evalueringen danner grunnlaget for videre arbeid. 

• skjer via brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler. 

• skjer gjennom at foreldres og barns synspunkter som kommer frem gjennom formelle/ uformelle 

samtaler og observasjon tas med inn i vurderingsarbeidet. 

• skal ha som mål å utvikle det pedagogiske tilbudet til det beste for barnet 
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