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Forord 
 

Velkommen til barnehageåret 2022-2023. 

Vi bygger grunnmuren i barnas liv. Det er visjonen til de tre Tynsetbarnehagene som Tronstua 

barnehage er en del av.  Visjonen handler om at vi skal gi barna et godt grunnlag og en stødig 

grunnmur som det kan bygges videre på. En viktig del i arbeidet med å bygge grunnmur i barnas liv er 

å arbeide med psykisk helse og livsmestring. Det er et felles satsningsområde for hele 

oppvekstsektoren i Nord-Østerdal. Psykisk helse og livsmestring er tett sammenvevd med psykisk 

miljø, men det fysiske miljøet kan også være med og påvirke barns opplevelse av trivsel og 

inkludering. I de siste årene har det vært gjort stadige endringer i innemiljøet til barna i Tronstua, 

men utemiljøet har vi ikke viet like stor oppmerksomhet. Dette barnehageåret ønsker vi å se 

nærmere på fysisk utemiljø og hva det har å si for barns lek og trivsel. 

 

Tynset, september 2022. 

Kjersti Drevsjømoen Often og Kristin Holann «ny» og «gammel» styrer i Tronstua barnehage 
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Tynsetbarnehagene 
Tynsetbarnehagene består av Skogstua, Haverslia og Tronstua. Disse tre barnehagene holder til i 

sentrum av Tynset. I 2002 ble de tre kommunale barnehagene i Tynset sentrum slått sammen til et 

tjenesteområde i Tynset kommune, og er direkte underlagt kommunedirektøren.  

Mariann Hagen er leder for Tynsetbarnehagene og hver barnehage har egen styrer. Styrer har fått 

delegert den personalmessige, administrative og faglige ledelsen av barnehagen. Styrerne har sammen 

med leder for Tynsetbarnehagene økonomiansvar for drifta av barnehagene. 

Tronstua barnehage 
Barnehagen ligger i landlige omgivelser med nærhet til både naturen og Tynset sentrum. Tronstua 

barnehage har samarbeid med og besøker biblioteket jevnlig. Vi besøker også eldresenteret og den 

videregående skolen av og til. Besøk i naturen er en viktig del av Tronstua barnehage sin hverdag. 

Tronstua barnehage er bygget for formålet og stod ferdig i august 2016. Selv om barnehagen nå i dag 

har nye lokaler, er Tronstua som institusjon eldre, og har siden 1989 vært drevet som Tronstua 

barnehage. 

Bygget er fleksibelt slik at alle aldersgrupper av barn kan gå på alle avdelinger. Barnehagen er 

godkjent for inntil 108 barn. Dette barnetallet vil justeres etter antall barn under 3 år. Barn under tre 

år teller 2 plasser. Det kan være inntil 18 barn per avdeling hvis barna er over 3 år. På avdelingene 

beregnet for barn under 3 år kan det være inntil 14 barn per avdeling.  

Fra barnehageåret 2022-2023 vil det være totalt 70 barn som har plass i Tronstua barnehage. 

 

Barnehagen består av fire fløyer og dette barnehageåret administreres det slik: 

• Grønn fløy består av avdelingene Bikuba og Marihøna. Dette barnehageåret har grønn fløy barn i 

alderen 1-3 år. På Marihøna og Bikuba går barn som er født i 2020, 2021 og 2022. Barnegruppa 

på Marihøna består av 12 barn og 4 ansatte. På Bikuba vil det bli fylt opp med 12 barn i løpet av 

året, og bemanningen starter med 3 ansatte pr dag og øker til 4 ansatte i januar 2023. 

• Blå fløy består av avdelingene Harelabben og Ekorntoppen.  På Harelabben er det 16 barn født i 

2018 sammen med 4 ansatte. På Ekorntoppen går barn som er født i 2019, og vil starte med å 

være ei gruppe bestående av 12 barn og 4 ansatte. 

• I den røde fløyen finner vi avdelingene Bjørnehiet og Elgtråkket. På Bjørnehiet er det 18 barn 

som er født i 2017. Disse har med seg 4 ansatte. Avdeling Elgtråkket vil i år bli brukt som ekstra 

grupperom for alle avdelingene. 

• Alle avdelinger har egen inngang med grovgarderobe, fingarderobe, stellerom/bad og 

oppholdsrom med mulighet for å dele av til et mindre grupperom. To og to avdelinger utgjør en 

fløy, og disse deler fellesareal bestående av kjøkken og grupperom. 

Den siste fløyen er satt av til administrasjon. Her finnes kontorer, arbeidsrom til ansatte, renholds-

sentral, møterom/grupperom, pauserom og et flott bibliotek for store og små i hele barnehagen. De 

fire fløyene knyttes sammen av et stort Allrom som brukes til aktivitet, lek og større møter. 
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Pedagogisk plattform for Tynsetbarnehagene 
 

HOVEDMÅL: 

Barnehagen skal gi barna et godt grunnlag for en verdifull barndom og livslang læring. 

DELMÅL: 

• Tynsetbarnehagene skal ha et oppvekstmiljø som gir trygge, glade og selvstendige barn.  

• Tynsetbarnehagene skal ivareta barns rett til medvirkning. Barn skal møtes med respekt og 

anerkjennelse og oppmuntres til å uttrykke sitt eget syn. 

• Tynsetbarnehagene skal vise respekt for menneskeverdet, og barna skal lære å ta vare på 

naturen, miljøet rundt oss – og på jorda vår!  Tynsetbarnehagene er miljøbarnehager som 

arbeider med bærekraftig utvikling. 

FELLES VERDIER: 

Trygghet: Forutsigbarhet, trygge og kompetente voksne som møter barnas behov for omsorg og 

anerkjennelse. 

Inkludering: Alle er like verdifulle og skal oppleve likeverdig behandling og gjensidig respekt. 

Mangfold er en berikelse. 

Puls: Barnehagen skal ta vare på barns livsglede, nysgjerrighet og livsutfoldelse! 

Optimisme: Barnehagen skal gi barna tro på egen mestring og skape en hverdag med humor og 

glede. 
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TYNSETBARNEHAGENE SKAL LEGGE VEKT PÅ: 

Foreldresamarbeid: Barnehage og hjem har felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Det vil være 

med på å gi barn trygghet dersom foreldrene og ansatte har god kontakt og godt samarbeid. 

Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning, og samarbeidet mellom hjem og barnehage 

skal alltid ha barnets beste som mål. Tynsetbarnehagene har egne rutiner som skal være med å sikre 

at alle barn trives og opplever et godt barnehagemiljø. 

Livsmestring og helse. Alle barn skal oppleve å høre til, og være betydningsfull for fellesskapet. 

Barnehagen skal fremme vennskap og positivt samspill med andre barn og med voksne. Barna skal få 

hjelp til å bli kjent med egne og andres følelser, og til å utvikle en positiv selvoppfatning. Utelek, 

fysisk aktivitet og sunt kosthold skal prioriteres for å fremme barns helse. Grunnlaget for barns 

fysiske og psykiske helse legges i barnehagealder. 

Lek er barnehagens kjernevirksomhet og har en verdi i seg selv. Lek er grunnlaget for barns utvikling 

og læring, og skal ifølge rammeplanen ha sentral plass i barnehagen. Deltagelse i lek er viktig for 

barns trivsel og FNs Barnekonvensjon slår fast at barn har rett til å leke. I leken opplever barn sosialt 

fellesskap, vennskap og tilknytning. Lek er frihet, kreativitet, medvirkning, og mestring, og gir barn 

allsidig kompetanse, livslyst og glede.  

Ansatte i Tynsetbarnehagene skal ta vare på barnas lekelyst og lekeglede, ha god kunnskap om barns 

lek, og legge til rette for allsidig lek både ute og inne. 

 

Språk og kommunikasjon har betydning for alle sider ved barns utvikling, læring og inkludering.  

Ansatte i Tynsetbarnehagene skal ha godt samspill og god kommunikasjon med alle barn, støtte og 

anerkjenne barnas kommunikasjonsuttrykk og fremme helhetlig språkforståelse og språkutvikling.  

 

Voksenrollen. En forutsetning for barns utvikling og læring er en god tilknytning, en god relasjon og 

et godt samspill mellom voksen og barn. Alle voksne skal gi barna trygghet og omsorg. Det er også 

den voksnes ansvar å legge til rette for at barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp 

om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Det er alltid den voksnes ansvar med god relasjon 

til barn.  

Tynsetbarnehagene skal ha ansatte med gode fagkunnskaper som tar barn på alvor, er aktive 

medspillere i barns utvikling og læring og er gode rollemodeller basert på barnehagens 

verdigrunnlag. 

Tynsetbarnehagene sin pedagogiske plattform bygger på barnehageloven og rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver (forskrift til barnehageloven) 
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Samarbeid mellom barnehage og hjem 
Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov 

for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7). Dette krever at barnehagen og foreldre kommuniserer med 

hverandre for å legge til rette for en god og utviklende barnehagehverdag for alle barn i barnehagen. 

I Tronstua barnehage har vi et foreldresamarbeid som vektlegger:  

• Uformelle samtaler ved levering og henting. Det kan for eksempel være om hvordan barnet 

ditt har hatt det i løpet av dagen det har vært i barnehagen. Har du mer du ønsker å ta opp, 

er det ønskelig at dere ber om et møte med pedagogisk leder i barnehagen eller per telefon.  

• I løpet av barnehageåret vil alle få tilbud om to samarbeidssamtaler. Viktige stikkord for disse 

samtalene mellom foreldre og barnehagepersonalet er trivsel, trygghet og utvikling.  

Foreldrene kan i forkant av hver samtale få utdelt et skjema som brukes som utgangspunkt 

for samtalen. Ikke vent på samarbeidssamtale hvis dere har behov for veiledning før, da 

kontakter dere pedagogisk leder på avdelingen for å gjøre avtale. Der hvor barnets foreldre 

ikke bor sammen ønsker vi at begge foreldre deltar på samtalen. 

• Foreldremøter: En til to ganger i løpet av barnehageåret. 

• Arrangement: Vi ber inn foreldrene til ulike arrangement i forbindelse med markeringer av 

for eksempel FN- dag, Barnehagedag og lignende. Vi har også mer uformelle treff som 

foreldrekaffer. Kom gjerne innom på besøk utenom arrangementene også.  

• Samarbeid med foreldrerådet om ulike arrangement som f.eks. sommerfest og 

julegrantenning. 

 

Foreldreråd, foreldrerådsstyre og samarbeidsutvalg 
Barnehageloven § 4 sier at hver barnehage skal ha sitt eget samarbeidsutvalg. Skogstua, Haverslia og 

Tronstua barnehager er samlet i et tjenesteområde med en felles leder, og de tre barnehagene har 

derfor felles samarbeidsutvalg.   

Hver barnehage har sitt eget foreldreråd og foreldrerådsstyre. Ifølge barnehageloven er alle 

foreldrene i en barnehage medlemmer av foreldrerådet. I Tronstua velges det to representanter fra 

hver avdeling som sitter i foreldrerådstyret, disse velger to representanter for foreldrene i Tronstua i 

Tynsetbarnehagenes felles samarbeidsutvalg.  

I samarbeidsutvalget sitter det også en ansattrepresentant fra hver av de tre Tynsetbarnehagene, og 

en representant fra eierne. Tynsetbarnehagene er kommunal, og eierrepresentanten er en utnevnt 

politiker fra kommunestyret. For Tynsetbarnehagene er det Dag Henrik Sandbakken som er 

eierrepresentant dette barnehageåret. 

Barnehageleder og de tre styrerne deltar i SU med møte- og talerett. 

 

Fra høsten 2022 må det velges to representanter fra avdelingene til foreldrerådsstyret i Tronstua. 

Disse utgjør foreldrerådsstyret. 

• Marihøna (Foreldre til 
barn født 2020, 2021 
og 2022) 

• Bikuba (Foreldre til 
barn født 2021 og 
2022) 

• Ekorntoppen (Foreldre 
til barn født 2019) 

• Harelabben (Foreldre 
til barn født 2018) 

• Bjørnehiet (Foreldre til 
barn født 2017) 
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Overganger 

Ny i barnehagen/tilvenning 
Tynsetbarnehagene har utarbeidet en egen plan for tilvenning til barnehagen. Innledningsvis i denne 

planen kan man lese: 

Den første viktige overgangen i barns liv er oppstart og tilvenning i barnehagen. En god 

overgang vil gjøre barnehagen til en positiv del i barnas liv, i form av nye gode relasjoner og 

nye stimulerende erfaringer. En vanskelig overgang kan skape utrygghet og stress hos barna 

og påføre dem belastninger med negative effekter på kort og lang sikt. For å få en god 

overgang må det ligge til grunn et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagens ansatte. 

Det er foreldrene som kan bygge bro fra det kjente livet hjemme over til det nye 

barnehagelivet, og deres rolle før, under og etter oppstartdagene er av uvurderlig betydning. 

Mål for tilvenning i Tynsetbarnehagene og Tronstua barnehage:                                               

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start 

i barnehagen. Barnet skal få tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til 

andre barn (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 23).» 

Barnehagen tilbyr besøksdager for alle barn og foreldre før tilvenningen 

starter. For de barna som skal starte opp i august vil besøksdagene 

gjennomføres før ferieavviklingen starter fra midten av juni. Det er 

pedagogisk leder for den avdelingen som barnet deres skal starte på 

som tar kontakt med dere og sender ut plan for besøksdager. Et av 

hovedmålene for tilvenning og besøksdager er å skape trygge rammer 

for både barn og foreldre. Når dere starter med besøk og tilvenning, vil 

det være de samme personene dere møter og har mest kontakt med. 

Dette for at barnet skal kunne knytte kontakt og bånd til en og en om 

gangen. Barnet skal bli kjent og trygg på en til to ansatte før de andre 

på avdelingen introduseres. 

For mer detaljert informasjon om tilvenning viser vi til heftet «Plan for 

tilvenning i Tynsetbarnehagene 2021- 2023». 

Denne deles ut i papirformat på første besøksdag, og sendes til dere på 

e-post når dere har takket ja til plassen i vår barnehage.  

 

Tilvenningen som er beskrevet ovenfor er mest rettet mot de som starter i barnehage for aller første 

gang, men vi følger mange av de samme prinsippene for barn som skal bytte barnehage. Det blir gitt 

tilbud om besøksdager, og vi forventer at foreldre setter av tid til tilvenning selv om barnet har gått i 

barnehage før. Det er fortsatt mye nytt som barn og foreldre må bli kjent med. 

Overganger innad i barnehagen 
Overganger innad i barnehagen vil være når barnet må bytte avdeling. Rammeplanen påpeker at 

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

de bytter avdeling. I Tronstua barnehage har vi i det siste halvannet året hatt aldersinndelte grupper, 

barnegrupper som er delt inn etter kalenderåret. Ved å gjøre det på denne måten blir overgangen for 

de barna som går fra å bli regnet som småbarn til storbarn mindre tydelig. De er fortsatt sammen i 

sin gruppe som de var da de var to år. Likevel kan det bli nye ansatte å bli kjent med, men vi arbeider 
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for at kjente ansatte i størst mulig grad skal følge disse barna videre. Den største forandringen ved 

overgangen fra småbarn til storbarn hos oss vil bli nye lokaler. Uteleken blir på et annet område med 

nye leker og utfordringer, og det vil være både flere og større barn og flere ansatte på de to andre 

storbarnsgruppene å bli kjent med. For å lette på denne overgangen er de eldste barna jevnlig på 

besøk både inne og på uteområdet til storbarn fra etterjulsvinteren og frem mot sommerferien det 

året de fyller tre år.  

Overgang fra barnehage til skole 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene og skolen legge til rette for at barnet kan få en trygg 

og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen bør 

utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste 

barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra 

foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen (Kunnskapsdepartementet, 2017, 

s. 33). 

Barna i Tronstua barnehage har som regel tilhørighet til Tynset barneskole. Det arbeides for å gjøre 

overgangen fra barnehagen til skolen best mulig for barn og foreldre. Nedenfor kan dere lese   

hvordan dette gjøres i dag. 

• Trollklubben (barnehageavslutterne) besøker skolen og lekeplassen der flere ganger i løpet av 
det siste barnehageåret. 

 

• Tynset barneskole inviterer alle barna som er skolestartere i grupper til skolen hvor barna blir 
kjent med lærerteam, lokalene og gjør aktiviteter sammen. Dette foregår på onsdager i april 
og mai, og barna deltar på to slike formelle skolebesøk. 
 

• Alle barna i barnehagene som skal begynne på Tynset barneskole øver på en felles sang. I dette 
barnehageåret er det Zippysangen. Zippysang - Bing video 

 

• Fadderbesøk (elever på 4.trinn) kommer til barnehagen, slik at de kommende skolebarna skal 
bli kjent med dem. Senere på våren inviteres barna til skolen for å treffe igjen fadderne og for 
å komme inn på skolen. Dette skjer i løpet av mai og juni måned. 
 

• Felles treff for alle barn som skal begynne på Tynset barneskole. Dette treffet er det 
barnehagene som tar initiativ til og bytter på å arrangere. Dette treffet pleier å være i slutten 
av mai eller begynnelsen av juni måned. 

 

• Overgangsmøte mellom barnehage og skole for å gi informasjon om enkeltbarn. Dette møtet 
er på våren før skolestart. Dere foreldre må godkjenne utveksling av informasjon. Dere har en 
samtale med pedagogisk leder i forkant av dette møtet hvor dere skriver under på samtykke 
til utveksling av informasjon om barnet deres. De pedagogiske lederne på avdelingen pleier å 
være i møte med skolen i begynnelsen av mai, derfor vil dere foreldre bli innkalt til samtale i 
god tid før mai måned. 
 

• I uke 39 (torsdag 29. september) kommer barna som har startet i 1. klasse tilbake på besøk i 
barnehagen. Dette er noe barna gleder seg til, og de får vist frem barnehagen til lærerne på 
skolen, og de får en endelig avslutning på barnehagetiden. 

https://www.bing.com/videos/search?q=zippy+vennesang&view=detail&mid=9B3A4BC93723D68880349B3A4BC93723D6888034&FORM=VIRE
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Barnehagen som pedagogisk virksomhet 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barn og 

foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk 

virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 

Tronstua barnehage vil være en lærende organisasjon, og det betyr at de ansatte planlegger og 

vurderer sitt arbeide i refleksjonsgrupper. Det er også viktig å ta hensyn til barnas og foreldrenes 

stemmer inn i planlegging og vurdering av det pedagogiske arbeidet. 

Planer for arbeidet i Tronstua: 

• Årsplan for Tronstua barnehage legges ut på Mykid. Denne kan fås i papirformat ved å 

kontakte barnehagen. 

• Periodeplaner for hver avdeling. Disse er en videre konkretisering og operasjonalisering av 

arbeidet. Periodeplanene i Tronstua varer for to- tre måneder av gangen og legges ut på 

Mykid. 

Dokumentasjon av arbeidet i Tronstua: 

• Det tas både bilder og film av hendelser og situasjoner i barnehagehverdagen som legges ut 

på Mykid, dette under forutsetning av at foreldre samtykker i dette. 

• Avdelingene skriver dagen i dag på Mykid. 

• Pedagogiske ledere bruker eget skjema til bruk i samarbeidssamtaler med foreldre. 

• Det skrives referat fra samarbeidssamtaler. 

Evalueringsarbeidet i Tronstua: 
• På de ukentlige avdelingsmøtene vurderes/ evalueres arbeidet på den enkelte avdeling i 

forhold til de planene som er laget. Evalueringen skal danne grunnlaget for arbeidet videre 

framover. 

• Etter hver periode legger hver avdeling ut skriftlig evaluering av arbeidet til foreldre på 

Mykid. 

• Det gjennomføres evaluering i form av brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelse og 

medarbeidersamtaler.  

• Synspunkter fra foreldre gjennom formelle og uformelle samtaler er viktig å ta med inn i 

vurderingsarbeidet. På denne måten kan barnehagen bidra til at foreldrenes stemmer blir 

hørt. 
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Barnehagens arbeidsmåter 
Rammeplanen påpeker at barnehagens arbeidsmåter skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, 

fremme læring og danning og gi barn muligheter for medvirkning (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 

43). Det står videre at personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, tilpasse de til enkeltbarn, 

barnegruppen og lokalmiljøet. På denne måten får vi muligheter til å gjøre barnehagens innhold 

variert og spennende. Det kan bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gi mulighet 

for å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen.   

Barns rett til medvirkning og behov for omsorg og lek 
I Tronstua barnehage har vi arbeidet mye med å skape en felles forståelse og et felles grunnlag for 

hvordan vi skal ivareta de ulike barna sine individuelle og felleskapets behov på en god måte både i 

lek og andre aktiviteter. I Tronstua barnehage tar vi barns rett til medvirkning på alvor. Personalet i 

Tronstua barnehage skal være bevisst på barnas uttrykksformer, og tilrettelegge for medvirkning på 

måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Det handler om 

å lage en hverdag i barnehagen slik at alle barns behov blir møtt, samtidig som fellesskapet blir 

ivaretatt. For å få til dette handler det om at de ansatte i barnehagen er omsorgspersoner og 

hjelpere. Ifølge Peters og Juveli, 2020, må denne omsorgspersonen og hjelperen ha kvaliteter og 

egenskaper som innebærer store øyne, store ører og liten munn. Store øyne er nødvendig for å se 

alle de ulike barna på hver avdeling/gruppe. Hjelperen må ha store ører og være flink til å lytte. 

Hjertet er stort og fylt med gode tanker og gjerninger for den andre. I hånda har hjelperen en veske 

som rommer alt som hjelperen hører og ser. Denne kan hjelperen sette fra seg innimellom, og det er 

nødvendig for å fortsatt kunne være en god hjelper. Den gode hjelperen har antenner på hodet for å 

kunne fange opp signaler, men antennene kan også beskytte. Det er ikke sikkert at hjelperen skal ta 

imot alt som faller ned i hodet på en. Derfor er det viktig at hjelperen filtrerer bort det en ikke kan 

gjøre noe med. Helt til slutt: den gode hjelper må ha stor utholdenhet, som på tegningen er illustrert 

med en stor gul urinblære. I Tronstua barnehage skal de ansatte arbeide for å være gode 

omsorgspersoner og hjelpere som har de egenskapene og kvalitetene som er illustrert på tegningen 

nedenfor.  

I tillegg til disse kvalitetene må den ansatte skape positive relasjoner til barna og for å skape positive 

relasjoner til barna må man: 

 

 

 

Skape tillitsforhold ved å bruke gode og omsorgsfulle 

opplevelser, gjerne ved hjelp av glede og humor. 

 

Anerkjenne barnet for den de er, og være mindre 

opptatt av hva de gjør. 

 

Se, lytte og gjøre! 
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I Tronstua barnehage skal de ansatte være lekeberikere 
Barnas lek er den aller viktigste aktiviteten som bedrives i barnehagen. Leken kan være både 

voksenstyrt og styrt av barna selv. Det er den frie barnestyrte leken som har mest innflytelse for 

barns utvikling, men det betyr ikke at de ansatte skal være fraværende og la barna få styre fritt i den 

frie leken. Det er viktig at de ansatte blir lekeberikere (Øksnes og Sundsdal, 2018). For å være en 

ansatt som er i stand til å berike leken må denne være i stand til å se, observere og gi den 

nødvendige inspirasjonen til de barna som trenger hjelp og støtte for å bli en god leker. 

Tronstua barnehage skal fremme danning 
I barnehagen vår skal barna bli støttet i å forholde seg nysgjerrig og prøvende til omverdenen. Vi skal 

bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. 

Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet, samtidig som vi skal verdsette og følge opp den 

enkeltes individuelle uttrykk og handlinger. For å få til det må personalet tilrettelegge for 

meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse. Vi må støtte 

barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet, og synliggjøre og verdsette ulike behov, 

meninger og perspektiver. Sist, men like viktig må vi synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet 

som grunnlag for opplevelser, utforsking og læring.  

 

Barnehagens arbeid med psykososialt 

miljø 
Barnehagene i Tynset har utarbeidet felles rutine for 

det psykososiale miljøet. Denne rutinen kan dere lese i 

sin helhet på Mykid, eller på Tynset kommune sin 

hjemmeside. Rutinen tar utgangspunkt i de endringene 

som kom med i barnehageloven fra 01.01.21. med 

lovparagrafene §§ 41, 42 og 43, ofte omtalt som 

«mobbeloven». Å arbeide forebyggende er en av de 

aller viktigste faktorene for å lykkes med arbeidet i å 

sørge for at alle barn opplever å ha et trygt og godt 

psykososialt miljø. 

Diktet til Ragnhild Bakke Waage som står på forsiden 

av rutinen, beskriver på en fin og god måte hvordan de 

ansatte skal være i møte med barna (se den lilla 

rammen ved siden av). 

Ønsker du papirutgaven av rutinen kontakter du styrer 

i barnehagen. 
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Smågrupper – en metode for sosial deltakelse gjennom lek og aktiviteter 
Rammeplanen sier blant annet at inkludering handler om å legge til rette for sosial deltakelse for alle 

barn, også de som trenger ekstra hjelp og støtte. Barnehagens innhold må formidles på en måte som 

gjør at alle barn kan delta ut ifra sine egne behov og forutsetninger (Kunnskapsdepartementet, 2017, 

s. 40) For å kunne legge til rette for at alle barn skal kunne oppleve deltakelse i meningsfulle 

fellesskap, deler vi barna inn i mindre grupper sammen med en ansatt. Det er en god metode for 

lettere å kunne gi de barna som trenger noe ekstra, nettopp det. Gjennom erfaring ser vi at alle barn 

faller lettere til ro og leker bedre i mindre grupper. Det er lettere for de ansatte å observere 

enkeltbarnet og gruppa når en har ei mindre gruppe å forholde seg til. Den enkelte avdeling skriver 

mer om hvordan de organiserer grupper i sine planer.  

Egen plan for 5-åringen 
Planen gjelder alle barnehager i Tynset, både kommunale og 

private. Den er et resultat av arbeid i styrergruppa og 

nettverksgruppa for pedagogiske ledere. Den enkelte 

barnehage skal med utgangspunkt i planen planlegge og tilpasse 

det konkrete innholdet og aktivitetene til sin egen barnegruppe. 

I dette barnehageåret holder Tronstua barnehages 5-åringer til 

på avdeling Bjørnehiet, og det vil derfor være Bjørnehiet som 

legger ut de konkrete planene for gruppa. Planen er revidert av 

styrergruppa etter evaluering i den enkelte barnehage, og 

gjelder fra høsten 2022.  

Hovedmålet for arbeidet med 5- åringene i barnehagen er: 

Å styrke barnas selvfølelse ved:  

Trygghet – trivsel - tilhørighet 

• At alle barn blir møtt av varme, tydelige og anerkjennende voksne som bygger gode 

relasjoner til hvert enkelt barn  

• Å skape trygghet i hverdagen, la barna få tro på seg selv og oppleve indre trygghet.  

• Å legge til rette for gode opplevelser og mulighet for mestring og medvirkning.  

• Å gi barna mulighet til samarbeid og samhold, få være en del av et fellesskap gjennom lek, 

sosialt samspill og vennskap, og oppleve seg selv som betydningsfull.  

• Å ta vare på barns nysgjerrighet, livsglede og vitebegjærlighet.  

• At alle barn skal oppleve et inkluderende miljø, både fysisk, språklig, intellektuelt og 

emosjonelt. 

• Deltakelse i lek, sosialt samspill og vennskap.  

 

 

«Du er god nok» 
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Språk og språkstimulering 
Høsten 2021 fikk alle barnehagene i Tynset en felles 

rutine for språkstimulerende læringsmiljø. Rutinen 

bygger videre på arbeidet som ble gjennomført i 

kompetansepakken «Språkstimulerende 

læringsmiljøer» i barnehageåret 2020-2021. Denne 

beskriver de ansattes betydning for barns språkutvikling 

og den viktige ressursen foreldre er i dette arbeidet. 

Rutinen kan dere lese i sin helhet på Mykid, eller dere 

kan få denne ved å kontakte styrer i barnehagen. 

 

 

 

 

 

 

Miljø: Vi vil ta vare på jorda vår! 
 

Tynsetbarnehagenes pedagogiske plattform sier at: Barnehagen skal vise respekt for 

menneskeverdet, og barn skal lære og ta vare på naturen, miljøet rundt oss – og på jorda vår! 

Tynsetbarnehagene er miljøbarnehager, som arbeider med bærekraftig utvikling. 

Å ta vare på jorda vår handler i stor grad om å være bevisst på sitt forbruk av de ressursene som 

jorda gir oss, og at vi ikke forbruker mer enn vi må. Det handler om å gjenbruke materialer og være 

bevisst på hvilke materialer vi forbruker. I både Tynsetbarnehagene og Tronstua har vi i flere år hatt 

miljøfokus hvor vi tenker over både hva slags materialer vi handler inn og hva vi forbruker. Vi 

gjenvinner matavfall til både eget bruk og til FIAS. Søppel sorteres og sendes til gjenvinning.  

I år vil vi ikke starte med nye miljøprosjekter, men bli mer bevisst de prosjektene vi arbeider med. 

Det er også viktig at vi i enda større grad tar med barna inn i dette arbeidet. Ved å gjøre barna 

bevisste på miljø og miljøvern, vil vi kunne bidra til å danne et godt grunnlag for å bli en bærekraftig 

barnehage.  
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Satsningsområde: psykisk helse og livsmestring 
Hovedmål: Barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. 

Delmål:  

• Alle barn skal oppleve trygghet, trivsel og inkludering  

• Sosiale ferdigheter skal utvikles  

• Gutter og jenter skal ha like muligheter  

• Alle ansatte skal få økt kompetanse 

Hovedmålet er hentet rett ut fra «rammeplan for barnehagen» side 11. Hovedmålet vårt dekker på 

en god måte det vi skal arbeide ekstra med i Tronstua barnehage dette året. Vi skal jobbe videre med 

barns psykiske helse, både gjennom å fortsette med “Æ E MÆ”, og gjennom kompetansehevingen til 

alle ansatte i barnehage og skole i Nord-Østerdal. I denne satsningen skal personalet blant annet 

delta på to fagdager med tema Psykisk helse og livsmestring. Disse to fagdagene er på 

planleggingsdagene den 26. november og 3. februar.  

“Æ E MÆ” er et opplegg som er spesielt knyttet opp mot å arbeide forebyggende mot vold og 

seksuelle overgrep, men mange av de samme arbeidsmåtene kan brukes for å arbeide for et trygt og 

godt psykososialt barnehagemiljø. Det handler om å gjøre barna i stand til å snakke om følelser, både 

de gode og de vonde. Det handler også om å snakke om kroppen vår, samt egne og andres grenser. 

Vi skal lære barna at det finnes gode og vonde hemmeligheter. De ansatte skal være ansvarlige 

voksne i møtet med barna.  

Personalet i Tronstua barnehage skal også arbeide med Kari Papes bok «Gode medarbeidere i 

barnehagen – arbeid med lek og inkludering». Boka løfter frem de mange mulighetene med å skape 

lekende og inkluderende miljøer som en motvekt til utestengelse og mobbing. Medarbeidernes 

innsats i dette viktige arbeidet er en forutsetning for realisering av rammeplanens intensjoner, står 

det på bokas omslag. Personalet skal gjennom å lese denne boka få høynet sin kompetanse innen 

feltet, gjennom å arbeide med spørsmål i refleksjonsgrupper på avdelings- og personalmøter.  
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Progresjonsplan: hvordan man kan arbeide med kropp, følelser og gode og vonde 

hemmeligheter med barn i barnehagealder 

 

Nærmere beskrivelser for hvor konkret hver enkelt avdeling skal arbeide med dette vil dere finne i 

periodeplanene til den enkelte avdeling. Her vil dere finne forslag på konkrete arbeidsmåter for hver 

enkelt aldersgruppe som avdelingene i Tronstua ønsker å følge til høsten. Vi ønsker å starte med 

dette arbeidet blant de aller yngste, tilpasset deres nivå. 

 

 

 

1- 2 år

Etablere språk og 
begreper

Bli kjent med 
kroppen

Bli glad i egen 
kropp

Ha respekt for 
andres kropp

Bli kjent med 
likheter og 
ulikheter hos barn 
og voksne

Bli kjent med 
følelser

Bli kjent med sin 
egen tilhørighet og 
familien

3 år

Etablere språk og 
begreper

Bli kjent med 
kroppen

Bli glad i egen 
kropp

Ha respekt for 
andres kropp

Bli kjent med 
likheter og 
ulikheter hos barn 
og voksne

Bli kjent med 
følelser

Bli kjent med sin 
egen tilhørighet og 
familien

4 år

Etablere språk og 
begreper

Bli kjent med 
kroppen

Bli glad i egen 
kropp

Ha respekt for 
andres kropp

Bli kjent med 
egne og andres 
følelser

Kunne si ifra og 
sette grenser

Bevistgjøre barna 
om gode og 
vonde 
hemmeligheter

Bli kjent med 
liketer og 
ulikheter hos barn 
og voksne

Bli kjent med ulike 
familiesituasjoner

5 år

Etablere språk og 
begreper

Bli kjent med 
kroppen

Bli glad i egen 
kropp

Ha respekt for 
andres kropp

Bli kjent med egne 
og andres følelser

Gjøre barna 
kompetente til å 
snakke med noen 
og fortelle om 
vanskelige ting

Få kunnskap om 
hvordan vi blir til

Bevisstgjøre barna 
om gode og vonde 
hemmeligheter

Bli kjent med 
likheter og 
ulikheter hos barn 
og voksne
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Slik jobber vi med fagområdene i Tronstua barnehage 
Rammeplanenes syv fagområder skal gjenspeile seg i alt arbeid i barnehagen. Nedenfor er det listet 

opp noe av det som gjøres i Tronstua barnehage innenfor hvert enkelt fagområde. Hver enkelt 

avdeling tilpasser innholdet i hverdagen i forhold til barnas utvikling og interesser. En ettåring kan for 

eksempel delta i sangstunder og samlinger, men de vil ikke ha samme utbytte av et besøk på 

biblioteket. 

Kommunikasjon, språk og tekst 

• Vi synger sanger og har sangstunder. 

• Vi benevner ting og bruker språket bevisst (begrepsforståelse). 

• Vi leser eventyr, fortellinger, rim og regler. 

• Vi skal se hvert enkelt barn og tilpasser språket deretter. 

• Vi dramatiserer og bruker konkreter. 

• Vi bruker tekst og bilder. 

• Vi besøker biblioteket. 

• Vi jobber med begreper (preposisjoner, over- og underbegreper.) 

• Vi bruker mye kroppsspråk sammen med det verbale språket 

• Vi bruker snakkepakken, språkkisten og språkløyper 

• Vi bruker IKT som hjelpemiddel. 

Kropp, bevegelse og helse  

• Vi serverer og lager sunn mat sammen med barna. 

• Vi bruker sansemotorikk og gymlek 

• Vi har bedriver fysisk aktivitet og bevegelse på barnehagens uteområde, inne på allrommet, 

på avdelingen og ute i naturen. 

• Vi har gode rutiner på hygiene. 

• Vi legger til rette for at barna skal oppleve mestringsfølelse og uttrykke mestringsglede. 

• Vi bruker musikk, bevegelse, dans og drama. 

• Vi lærer å sette grenser for oss sjøl og respektere andres grenser.  

• Vi lærer om kroppen vår.  

Kunst, kultur og kreativitet 

• Vi vil at prosessen skal være viktigere enn produktet. 

• Vi dramatiserer eventyr, sanger og fortellinger sammen med barna.  

• Vi vil gi barna skaperglede. 

• Vi skal legge til rette for at barna får bruke og sanse med ulike materialer. 

• Vi kler oss ut. 

• Vi bruker naturen og det naturen har å by på. 

• Vi er lydhøre og anerkjennende for barnas egen tradisjonskultur og barnekultur. 

Natur, miljø og teknologi 

• Vi skal ta vare på planeten vår og plukker søppel på turer og sorterer det i barnehagen. 

• Vi plukker bær på høsten. 

• Vi ser på forandringer og prosesser i naturen gjennom året. 

• Vi eksperimenterer og undrer oss med barna. 

• Vi lærer om dyr, insekter og planter 

• Vi bruker nettbrett, PC, kopimaskin og mobiltelefon. 
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Antall, rom og form 

• Vi teller sammen med barna i hverdagssituasjoner. 

• Vi bruker ulikt materiell til konstruksjon og bygging. 

• Vi sorterer og klassifiserer ulike gjenstander, søppel mm. 

• Vi lager mat med barna. 

• Vi bruker fortellinger og eventyr med tall og former. 

• Vi bruker sansene for å utvikle romforståelse. 

• Vi er bevisste på bruk av begreper i språk og kommunikasjon. 

Etikk, religion og filosofi 

• Vi undrer oss med barna. 

• Vi skal bidra til å skape gode holdninger og verdier hos barna. 

• Vi skal respektere hverandre og ulikhetene. Alle er like mye verdt! 

• Vi skal respektere andre religioner og livssyn. 

• Vi markerer ulike høytider. 

Nærmiljø og samfunn 

• Vi bruker biblioteket og kulturhuset. 

• Vi undrer oss sammen med barna om det vi ser i nærmiljøet. 

• Vi besøker skoleplassen. 

• Vi bruker Tronhuken, Arnemoskogen og naturen rundt barnehagen. 

• Vi besøker de andre sentrumsbarnehagene. 

• Barna skal få medvirke i barnehagehverdagen. 
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