
 

 
 

           Hei alle sammen i nytt barnehageår 2021/22.  

 

Nå er det tredje år som vi drive Furumoen barnehage og hvert år alt skjer 

på nytt. I dette år vi har 2 avdelinger:  

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Nøtelitten til små 0-3  og Hompettiten  til stor fra 3 til 6. 

 

Furumoen  
 

me 

Nøtelitten Hompetitten 



 

Fra 1 oktober på små avdeling blir 6 barn og på stor også 6 barn. Vi har 

til sammen 18 plasser i begge avdelinger.  Vi er kjempefornøyde at 

utvikling går så fort. Vi er egentlig fulle fra april når kommer siste barn 

til små avdeling da har vi 20 plasser opptatt. 

Fra 2021 vi skal samarbeide mer med andre barnehager fra Skogn og 

Levanger på grunn av at vi tilhører til menighetsbarnehager. Furumoen 

barnehage eies og driftes av Marisko-Stiftelsen Alstadhaug 

menighetsbarnehager. Stiftelsen har sitt tilholdssted i Levanger, og i 

tillegg til vår barnehage eier de 2 barnehager i Skogn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den fint hus på fine område vi vil skape barnehage virksomhet gjennom 

vennskap, trygghet og samspill. Barnehagens hverdag bør være preget 

av gode følelsesmessige opplevelser. Glede, humor og estetiske 

opplevelser må være kjennetegn ved barns tilværelse i barnehagen.    

 

 

Denne årsplanen er grunnlagsdokumentet for oss som jobber i Furumoen, 

for foreldre og våre samarbeidspartnere. Planen tar utgangspunkt i våre 

viktigste arbeidsverktøy, Lov om barnehager og Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen skal være bindelegg mellom 

Barnehagens formål bestemmelse sier blant annet at 

barnehagen skal gi barn under opplæringsplikt alder gode 

utviklings - og aktivitetsmulighet i nær forståelse og 

samarbeid med barnas hjem ( Lov om barnehager § 1 ). 

Barnehager skal hjelpe til med å gi barna en kristen 

oppdragelse, forankret i de kristne grunnverdiene som 

nestekjærlighet, medmenneskelighet, solidaritet, likeverd, 

rettferdighet, menneskeverd, ærlighet og tilgivelse. 

Barnehage skal legge en vid praktisering av lovens 

kristneformål til grunn for sin virksomhet. 



 

hjem og barnehage, og med utgangspunkt i hver enkelt, har barna vært 

med på å prege dens innhold. 

 

 

 

Velkommen i nytt barnehageår! 

Justyna Kasprzak- pedagogisk leder.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Foreldresamarbeid 
 

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel 

og utvikling. Personalet i Furumoen anser dette arbeidet som svært 

viktig og vi vil gjøre vårt ytterste for omsorg og trivsel for hvert enkelt 

barn. Men det er likevel foreldrene som kjenner sitt barn aller best, og 

tett samarbeid mellom personal og foreldre er derfor avgjørende. Det 

daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig 

åpenhet og tillit. Personalet har ansvar for å gi foreldrene informasjon 

om og nødvendig begrunnelse for barnehagens virksomhet, og vil invitere 

foreldre til medvirkning. Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens 

samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd og 

samarbeidsutvalg.  

 

 

 

❖ Foreldrerådet 

Består av hele foreldregruppa og er til for å gi foreldre en mulighet 

til å diskutere sine synspunkter angående barnehagens drift. 

 

❖ Foreldremøte  

Det blir avholdt 2 foreldremøter pr år, henholdsvis vår og høst. 

 

❖ Foreldresamtaler  

Det gjennomføres 2 foreldresamtaler pr. år – hvorav 1 er 

obligatorisk og 1 frivillig. Dette gir foreldre og ansatte gis mulighet 

til å snakke om barnet utenom hente- og bringesituasjon. Foreldre 

kan i tillegg når som helst be om samtale hvis de selv skulle ønske 

det. Samtalene gjennomføres av pedagogisk leder (og styrer ved 

behov).  

 

 



 

 

FØRSKOLEGRUPPA 
Dette barnehageåret er det kun 1 førskolebarn i Furumoen. Vi har som 

mål at han skal være godt rustet til skolestart neste år. Gjennom våren 

2022 vil vi derfor ha tett kontakt med skolen, slik at barnet er godt kjent 

med sin skole før de slutter i Furumoen.  

 

I samarbeid mellom Tynset kommune og samtlige barnehager er det 

utarbeidet en plan for overgang fra barnehage til skole. 5. klasse-

elevene som skal være faddere for førskolebarna kommer på besøk i 

barnehagen. Etter oppstart i skolen, kommer ungene på gjenvisitt til 

barnehagen.  

Kjære Elida skal vare med skolegruppa fra Skogstua barnehage som ho 

har vart før. De har ti barn som er i den gruppa og Elida bli som 11. De 

vil komme til Furumoen på besøk og også ta med Elida ute på turer.  Det 

blir spennene.  

 



 

 

Måltider i Furumoen 

 

 

❖ Vi ønsker å fremme gode vaner hos barna i den tida de er i Furumoen. Kostholdet i 

barnehagen er basert på sunne produkter som tilhører daglig hverdagskost. Barna trenger 

ikke å ta med egen frokost, alle øvrige måltider får de i barnehagen. Måltidene har daglig 

innslag av korn, melk, frukt og grønt. Vi fokusere på et variert kosthold med mye frukt, 

grønt og hjemmelaget varmmat. 

❖ Vi vil bake selv brød og rundstykker 

 

❖ Barna drikker daglig melk og vann til måltidene. Barnehagen benytter kun vann som 

tørstedrikk (i barnehagen og ute på tur) 

 

 

 

 

       

 

 



 

 
Omsorg 
 

 

 

Barn har rett til omsorg og 

skal møtes med omsorg. Alle 

vi ansatte har en yrkesetisk 

forpliktelse til å handle 

omsorgsfullt overfor hvert 

enkelt barn i Furumoen. Vi 

ønsker å gi barna en 

omsorgsfull relasjon preget 

av lydhørhet, nærhet og 

innlevelse. Omsorg skal 

prege alle 

hverdagssituasjoner når 

barnet leker og lærer, og vi 

er opptatt av at omsorg 

handler om relasjonen 

mellom personalet og barna 

og om barnas omsorg for 

hverandre.                                                              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Omsorg 
 



 

 

Danning inngår i oppdragelse er 

en prosess der voksne veileder og 

leder den neste generasjon. I 

Furumoen vil vi være tilstede i 

barnets veksling mellom 

samfunnets normer og sosiale 

krav, og egen væremåte. Barna 

skal få hjelp til å lære hva som 

oppleves som akseptabel i 

samvær med andre. Vår 

oppdragelse skal skje i nært 

samarbeid med barnets hjem og 

hvert barn vil bli møtt på en 

omsorgsfull måte. 

 

Danning og 

oppdragelse 
 



 

. 

 

 

 

FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt 

som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt. Rammeplanen 

LEK 

Medvirkning 



 

slår fast at barna har rett til å være med å bestemme den daglige 

aktiviteten i barnehagen. Vi ser barns rett til medvirkning i et videre 

perspektiv der den skal forberede barna på et liv i et demokratisk samfunn. 

Gjennom å ta hensyn til hvert enkelt barns ønsker og behov så langt det 

lar seg gjøre, viser vi at alle mennesker er like verdifulle og viktige for 

fellesskapet.  Hva og hvor mye det enkelt barn kan være med på å 

avgjøre, avhenger av dets alder og modenhet. De eldre barna kan være 

med å ta flere valg i hverdagen sin enn de aller yngste, men alle barna 

blir vist respekt og blir lyttet til som selvstendige individer. 

 

 

 For oss i Furumoen handler 

likestilling om at alle skal gis like muligheter uavhengig av kjønn, 

nasjonalitet, religion, kulturell bakgrunn og funksjonsnivå. Alle skal bli 

sett og tatt på alvor. Furumoen skal være et sted der ulike individer og 

kulturer møtes i respekt for det som er forskjellig, og skal være et 

inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. 

 

 Fra tid til annen ser vi at barn 

trenger noe mer oppfølging enn vanlig. Også her er samarbeidet med 

foreldrene svært viktig. Vi tar alltid kontakt med foreldre hvis det er noe 

vi ser som bør snakkes om. Som hjelp i dette arbeidet benytter vi 

kartleggingsverktøyet ALLE MED og/eller TRAS (tidlig registrering av 

språkferdigheter). Vi snakker alltid med foreldrene før de tas i bruk, og 

foreldrene har mulighet til å følge med på kartleggingen underveis i 

foreldresamtaler etc. 

 

Likestilling 

Kartlegging 



 

 

 

 

  

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

retter vårt fokus mot at tidlig 

språkstimulering er en viktig del av 

Furumoens innhold. Vi leser bøker, hører 

eventyr, rim og regler, og tekst omfatter 

også både skriftlig og muntlige fortellinger, 

dikt og sanger. Sammen med de eldste 

barna leker vi med lyder og bokstaver. Vi 

ønsker å skape et språkstimulerende miljø 

og oppmuntre til å lytte, samtale og leke 

med lyd, rim, rytme, samt fabulere med 

hjelp av språk og sang. 

KROPP, BEVEGELSE OG 

HELSE  

Vi går turer, danser og beveger 

oss i varierte omgivelser. Vi lar 

barna få lære om kroppen og bli 

bevisst egne kroppsdeler.  Godt 

kosthold og veksling mellom 

aktivitet og hvile er av 

betydning for å utvikle en sunn 

kropp, og dette vil et daglig 

tema i barnehagen vår. Vi har 

som mål å få bygget en egen 

gymsal som vil være ytterligere 

med på å sikre rikelig fysisk 

aktivitet uansett vær og årstid. 

 

 

Gjennom rike erfaringer med 

kunst, kultur og estetikk vil 

barna få et mangfold av 

muligheter for sansing, 

opplevelser, eksperimentering, 

tenking og kommunikasjon. I 

Furumoen hører vi på musikk, 

danser og synger daglig med 

barna. Vi jobber med ulike 

formingsaktiviteter og i denne 

sammenhengen lar vi barna få 

møte variert materiale og 

verktøy for skapende arbeid. 



 

 

  

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK  

Barna skal få rikelig anledning til 

å lære om naturen, årstidene, dyr 

og planter. I Furumoen ønsker vi 

at barna skal bli bevisst på hvilke 

valg vi kan ta for å verne om 

miljøet vårt. Vi ønsker at barna 

skal få en begynnende forståelse 

for samspillet i naturen og mellom 

mennesket og naturen.  Barna 

skal også få erfaringer i hvordan 

teknikk kan brukes i leken og 

hverdagslivet 

ETIKK, RELIGION OG 

FILOSOFI 

Dette fagområdet er med på å 

forme måter å oppfatte verden og 

mennesker på, og preger verdier 

og holdninger. Ulike trosretninger 

skal få være en naturlig del av vår 

barnehage. Vi har en utvidet 

kristen formålsparagraf og 

markerer kristne høytider og 

tradisjoner, samtidig som at vi er 

opptatt av at barna også skal få 

kjennskap til andre religioners 

høytid og tradisjon. Det er etablert 

samarbeid mellom vår lokale kirke 

og barnehagene i forhold til 

pedagogiske aktiviteter knyttet til 

høytider, og dette er vår 

barnehage en del av. Barna skal få 

lære hva som er riktig og galt i de 

ulike situasjoner, og vi vil hjelpe 

barna med å løse konflikter på en 

konstruktiv måte. Vi oppmuntrer 

den naturlige filosofiske evnen vi 

alle har i oss ved å undre oss 

sammen med barna over 

fenomener vi ser rundt oss. 

 

 
 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

Vi skal utforske nærmiljøet 

rundt barnehagen ved å gå 

turer, og knytte bekjentskaper 

i nærområdet vårt. Det er 

viktig at vi i Furumoen bidrar 

til at barnet møter verden 

utenfor familien med tillit og 

nysgjerrighet. Derfor skal 

barna få bruke nærmiljøet til 

gode opplevelser og 

læringsmuligheter. 

 

ANTALL, ROM OG FORM 

Tall og matematiske begreper er en 

naturlig hverdag i barnehagen vi 

studerer og sorterer ulike objekter 

etter antall, rom og størrelse. Tall og 

mengder er tilstedeværende i alt vi 

gjør. Vi spiller terningspill, bygger 

med klosser eller andre materialer, vi 

måler avstand, vekt og volum. Barna 

må få mulighet til å få erfaringer 

med ulike typer mål og 

måleredskaper og stimuleres til å 

fundere rundt avstand, vekt, volum 

og tid 



 

Våre satsingsområder 

 

Satsningsområdene skal prege den daglige hverdagen i Furumoen. I løpet 

av ett barnehageår har vi som mål at det enkelte barn skal ha etablert 

erfaringer fra disse områdene: 

 

Friluftsliv:  

Friluftslivet har lange tradisjoner i norsk kultur, særlig som familieaktivitet 

der foreldre, besteforeldre og søsken var viktige formidlere av et 

tradisjonelt friluftsliv på tur ute i naturen. Det er en generell enighet om 

at natur og friluftsliv er en viktig del av barn og unges oppvekst, tilhørighet 

og som identitetsbyggende faktor. Fokus på friluftsliv vil kunne gi positive 

erfaringer som bedre sosialt miljø, mer kreativ lek, naturkontakt, mestring 

av fysiske omgivelser og bedre kroppsbeherskelse. Barna viser glede over 

mestring av egen kropp og ved fysisk utfoldelse. Dette skjer vanligvis 

gjennom frilek uten voksenstyring. Noen barn har god kroppsbeherskelse 

og trenger mye stimuli for å få tilfredsstilt bevegelsestrangen. 

 

 

 

• Tilvenning, blir kjent  



 

• Skog og bær 

• Høst frukt og grønnsaker, hjelpe å lage mat fra høst grønnsaker  

• Farger – plukke blader, male, teigne, lime, pynte bhg 

 

Mål –  

• etablere trygghet for barna og blir godt kjent,  

• blir kjent med nærmiljøet,  

• la barna oppleve forskjeller i naturen i forhold til årstid 

• blir kjent med farger gjennom naturen 

• smakke høst ( bær og grønnsaker) 

 

 

Vinter   
 

• Juleverksted 

• Julepynt 

• Advent tid 

• Jule kalender 

• Jule frokost (med familier)  

• Bakke pepperkakker  

• Julesanger 

• Jule ferie 

• Karneval – pynt party 

• Vinter aktiviteter ute 

Mål 

• Barna skal få kjennskap til høytid og tradisjon knyttet til norsk 

kulturarv gjennom samlingsstunder, juleverksted, tid i Kirka.  
• Barna skal få erfaringer med forskjellige aktiviteter i vinter ( alle 

kan ta med seg ski og øve på det ) 



 

  
 

 

 

• Barna verdensdagen  

• Påske verksted  

• Påske samlingsstunder 

• 17 mai verksted og feiring  

 

MÅL  

• Malawi kaffe- familie kaffe vi ønsker å spare penger fra kaffe og 

boller til å kjøpe brukt leker i Løpemarked på Tynset til alle forstår 

at vi skulle å hjelpe andre barn, vi kan støtte andre på forskjellige 

måter. 

• Barna skal få beskjed hva betyr Påske tid – hvorfor det er viktig, 

hvorfor vi lage pynt med påskeegg – hva egentlig det betyr? Ulike 

symbol med påskeegg.  

• Vi skal sakke om nytt liv om at alle folk kan endre seg til å bli 

bedre. Hvordan kan gjøre det barna? Familier? Venner? 

• Oppleve viktig til Norge dag som er 17 mai, gjennom 17 mai tog, 

mat, aktiviteter.  

 

 



 

Sommer  
 

Ute lek, basseng, fjellturer, fotografering,  

SOMMERFERIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Planleggingsdager 2021/22 

13-14 august – interne dager i bhg 

27 november – felles kurs dag for barnehagene i Nord – Østerdal 

29 januar – intern dag i bhg 

14 mai – intern dag i bhg 

 

Sommerferie 

I denne år barnehage står åpent, men det 

samme som andre barnehagene anbefale vi 

å ta min. 3 uker fri.  

 

Kommunikasjon plattform mellom barnehage og foreldrene er Mykid der 

står mest mulig informasjoner om hva som skjer i barnehage. Uke planer, 

måneds planer, mat og aktiviteter. 

 

Hvis dere ønsker å ha foreldremøte som er ikke planlagt eller over det 

selvfølgelig det er mulig etter avtale.   

Ansatte: 

• Justyna Kasprzak 100% 

• Aina Mikkelsen 100% (vikar for Vivian) 

• Jonas Løkken 100% (vikar for Jannicke) 

• Ida Mari Løkken 50% (spes Behov) 

• Veronika Rosenlund Karlsen – tilkallingsvikar 

 

 


