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Forord: 

 

 

Velkommen til barnehageåret 2019-2020. Dette er vårt fjerde år i våre nye fine lokaler her i 

Kongsveien 18.  

Det kommende året blir ett spennende og innholdsrikt år med ny trivselsundersøkelse T2 i kultur for 

læring og videre arbeid med kompetansepakker for de ansatte. 

Barnetallet har gått litt ned i Tronstua. Det betyr at i dette barnehageåret kun barn på grønn og rød 

fløy. Arealet på blå fløy skal fortsatt brukes. Vi har derfor gode muligheter for å nye spennende 

grupperom på denne fløyen. I skrivende stund planlegger personalet å lage nye og spennende 

lekemiljøer på disse rommene. Lekemiljø ønsker de også å se på i de øvrige lokalene, så fra nytt 

barnehageår kan det hende rommene på de ulike avdelingene ser litt annerledes ut. Grunnen til 

dette er at de ansatte er på stadig søken etter å legge til rette for at barna deres skal på muligheten 

til et spennende og utviklende fysisk miljø. 

Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. 

Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheter til å delta aktivt i lek og 

andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna (Rammeplanen s. 16) 

 

 

Tynset juli 2019 

Kristin Holann, styrer, Tronstua barnehage. 
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Tynsetbarnehagene 
Tynsetbarnehagene består av barnehagene: Skogstua, Haverslia og Tronstua. 

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

Tynset kommune og er direkte underlagt rådmannen.  

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

delegert det 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 sentrum av Tynset. Tronstua 

barnehage har samarbeid og besøker både biblioteket, eldresenter og den videregående skolen 

jevnlig. Besøk i naturen er også en del av Tronstua barnehage sin hverdag. 

Bygget er bygget for formålet og stod ferdig i august 2016. Selv om Tronstua nå i dag har nye fine 

lokaler er Tronstua som institusjon eldre. Barnehagen har siden 1989 vært drevet som Tronstua 

barnehage. 

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

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

tre år teller 2 plasser. Det kan være inntil 18 barn per avdeling for barn over 3 år. På avdelingene 

beregnet for barn under 3 år kan det være inntil 12 barn per avdeling. 

 

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

• Grønn fløy består av avdelingene Bikuba og Marihøna og har dette barnehageåret barn i alderen 

1-3 år.  

 

• Den røde fløyen som består av avdelingene Bjørnehiet og Elgtråkket er beregnet for barn i 

alderen 3-5 år.  

 

• Blå fløy som består av avdelingene Harelabben og Elgtråkket har dette barnehageåret ingen faste 

barnegrupper, men brukes hver dag som ekstra grupperom for de andre barnegruppene. 

Den siste fløyen er satt av til administrasjon og inneholder kontorer, arbeidsrom til ansatte, renholds-

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

Bygget med de ulike fløyene knyttes sammen av et stort Allrom som skal brukes til aktivitet, lek og 

større møter. 
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Tynsetbarnehagenes verdigrunnlag 
 

 

 

 

 

HOVEDMÅL: 

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

DELMÅL: 

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

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

anerkjennelse og oppmuntres til å uttrykke sitt eget syn. 

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

miljøet rundt oss – og på jorda vår!   

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, uansett kjønn, sosial 

bakgrunn, kultur eller religion. 

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: 

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 et positivt sjølbilde. Utelek, fysisk 

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

psykiske helse legges i barnehagealder. 

 

Leken er grunnleggende for barn, og skal ha en fremtredende plass i barnehagen. Leken har en 

egenverdi, og er arena for barns utvikling og læring. Barn opplever sosialt fellesskap gjennom lek, og 

leken er utgangspunkt for å danne vennskap. 

 

Språklige og kommunikasjon er viktig for barns utvikling, og barnehagen skal jobbe systematisk med 

språkstimulering. 

 

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

et godt samspill mellom voksen og barn. Dette er den voksnes ansvar. 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. Vi skal ha ansatte som tar barn på alvor, er aktive medspillere i 

barns utvikling og læring, og er gode rollemodeller basert på barnehagens verdigrunnlag. 

På tur i Tronhuken: 
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Samarbeid mellom barnehage og hjem 
I barnehageloven står det at barnehagen skal samarbeide med foreldrene for å ivareta barns behov 

for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 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 vil foreldresamarbeidet være 

slik: 

• Uformelle samtaler ved levering og henting. 

• Det vil bli gitt tilbud om to utviklingssamtaler i løpet av barnehageåret. Viktige stikkord for 

denne samtalen mellom foreldre og barnehagepersonalet er trivsel, trygghet og utvikling.  

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

samtalen. Det er selvsagt rom for å få flere enn to samtaler i løpet av året hvis det skulle vise 

seg at det er behov for det. Ta kontakt med pedagogisk leder på avdelingen for å gjøre 

avtale. 

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

• Tilstelninger: Vi ber inn foreldrene til ulike tilstelninger i forbindelse med markeringer av for 

eksempel FN dag, Barnehagedagen, Julefrokost og lignende. 

• Samarbeide med foreldrerådet om ulike arrangement som f.eks. Sommerfest og 

Julegrantenning. 

 

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 som skal representere 

foreldrene i Tronstua barnehage i Tynsetbarnehagene sitt felles samarbeidsutvalg. I 

samarbeidsutvalget sitter det også en representant fra de ansatte i hver av de tre 

Tynsetbarnehagene og en representant fra eierne. Ettersom Tynsetbarnehagene er kommunale 

barnehager er eier representanten en utnevnt politiker fra kommunestyret. Barnehageleder og de 

tre styrerne er møtedeltakere med møte og talerett. 

Fra høsten 2019 må det velges to representanter fra avdelingene: 

• Bikuba 

• Marihøna  

• Elgtråkket  

• Bjørnehiet 

Disse vil utgjøre Tronstua barnehage sitt Foreldrerådsstyre.  
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Overganger 

Ny i barnehagen/tilvenning 

Når et barn skal begynne i barnehagen for aller første gang skjer det en løsrivelsesprosess mellom 
barnet og foreldrene. Nå skal barnet utvide det fysiske miljøet og det skal forholde seg til nye 
mennesker, både barn og voksne. Det er viktig at denne prosessen skjer gradvis, slik at både barnet 
og foreldrene føler seg trygge. Barn er forskjellige, så tilvenningsperioden i barnehagen kan variere 
fra noen dager til flere uker. Det er også viktig at foreldrene setter av god tid til å være med barnet 
på tilvenning i barnehagen. 
 
Det har vært forsket på tilvenning til barnehagen i blant annet Danmark og de har funnet ut at den 

tradisjonelle måten med 3 dagers tilvenning som har blitt praktisert i Norge ikke er nok for barnet. 

De samme forskerne har 6 tips til en god tilvenning. 

1. Start tilvenningen tidlig.  

Allerede før barnet starter tilvenningsperioden bør barnet ha mulighet til å besøke barnehagen en gang i uken. 

Pedagogene kan også besøke barnet hjemme. 

2. Bruk overgangsobjekter. La barnet ha med seg bilde av familien og hjemmet sitt i barnehagen. Omvendt kan 

barnet også få et bilde av barnehagen og de ansatte med seg hjem. 

3. Iscenesett avleveringen 

Sørg for å ha nok tid til levering. Den barnehageansatte som tar imot kan sette seg på gulvet, slik at barnet selv 

har mulighet til å gå fra foreldrene til den ansatte når det er klar. På den måten føler barnet at det selv er med på 

å bestemme når det skal leveres. 

4. Vis Innlevelse 

Det er viktig at den som tar imot barnet har stor empati og innlevelsesevne. Det bør være en ansatt med naturlig 

evne til å fang opp barnets signaler. 

5. Ta barnet på alvor 

Når barnet gråter er det viktig at den ansatte tar det på alvor. Barn gråter ikke bare for å være vanskelige, men 

fordi de er utrygge i situasjonen. Derfor skal den ansatte trøste og sørge for nærkontakt md barnet. Er foreldrene 

utrygge bør du også ta det på alvor, fordi det smitter på barnet. 

6. Vær på bølgelengde 

Den som tar imot barnet bør ha fokus på barnet og tolke dets signaler. I stedet for å bruke tid på å snakke med 

foreldrene bør den ansatte fokusere på å få barnet til å føle at de er på bølgelengde. 

Kilde: Forskningsprosjektet «Barnet i Centrum», Aarhus Universitet. 

 
 
I Tronstua legges det vekt på 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. Bli kjent og trygg på en til to 
før de andre ansatte på avdelingen introduseres. 
Barnet med foreldre oppfordres til å besøke avdelingen flere ganger i forkant av tilvenningen. Dette 

kan gjøre barnet bedre forberedt på tilvenningsperioden. I tillegg kan foreldre og personalet sammen 

lage en plan for tilvenningen. Avdelingspersonalet kontakter dere og avtaler besøk i forkant. 

Overgangsobjekt som bilder av barnehagen som forelde og barn har med hjem har også 
vært benyttet i Tronstua barnehage. Dette for at barn og foreldre sammen kan se på bilder 
av barnehagen og snakke om den i forkant av oppstarten. 
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Viktige ting som foreldrene bør vite: 

• Når du sier at du skal gå, må du gjøre det. Viser du usikkerhet, blir barnet også usikkert. 
• Ikke gå uten at barnet ser det. Barnet skal erfare at du går og kommer tilbake. Det skaper 

forutsigbarhet for barnet. 
• Vi vet at det er vanskelig å gå fra et gråtende barn, men gå allikevel hvis du har sagt at du skal 

gå. Etter en stund ringer du til barnehagen for å høre hvordan barnet ditt har det. Av erfaring 
vet vi at gråten stilner fort, ofte før foreldrene har gått ut grinda. 

• Har du utstyret i orden får barnet en bedre hverdag. For eksempel er gode klær og sko viktig 
for barnehagehverdagen. 
 

 

Overgang innad i barnehagen 

Fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling. Denne overgangen kan i mange tilfeller være mest 

vanskelig for dere foreldre. Barnet skal nå gå fra en avdeling med 12 barn til å komme på en avdeling 

18 barn. Det betyr at hverdagen blir litt mindre oversiktlig med både flere barn og ansatte å forholde 

seg til. 

Barna forberedes til denne overgangen fra det siste året de går på småbarnsavdeling. Fra januar frem 

til sommerferien gjennomfører disse barna sammen med kjente voksne fra avdelingen sin jevnlige 

besøk. På disse besøkene blir de kjent med barn og ansatte på storbarnsavdelingen. Besøkene 

foregår i grupper. Dette for at det ikke skal bli så stort og uoversiktlig. Etter hvert som barna blir mer 

trygg utvides besøkene til at barna spiser sammen med barna på storbarnsavdelingen. 

 

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. (Rammeplanen s. 24) 

Barna som går i Tronstua barnehage har som regel tilhørighet til Tynset barneskole. Det arbeides 

med å gjøre overgangen fra barnehagen til skolen best mulig for barn og foreldre. Planen nedenfor 

viser hvordan dette gjøres i dag. 

 

• Trollklubben besøker skolen og lekeplassen der flere ganger i løpet av det siste året barna går 
i barnehagen. 
 

• 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 måned. Barna deltar på to slike formelle skolebesøk. 
 

• Alle barna i barnehagene som skal begynne på Tynset barneskole øver på felles sang og regle 
til skolestart. 
Dette året er det «Glad apekatt sang» og «Alle trenger en liten venn». 
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• 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 også 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 27. september kommer barna som har begynt i 1. klasse tilbake på besøk i 
barnehagen. Dette er noe barna gleder seg til. Da får de vist barnehagen frem til lærerne på 
skolen og de får en endelig avslutning på barnehagetiden. 

 

 

Planlegging, dokumentasjon, vurdering 
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, som 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. 

Dokumentasjon av arbeidet i Tronstua gjøres slik: 

• Det tas bilder av hendelser og situasjoner i barnehagehverdagen som legges ut på Mykid. 

• Avdelingene skriver dagen i dag på Mykid. 

• Barnehagen har laget et skjema til utfylling til forberedelse til foreldresamtalen. Dette 

skjemaet fylles ut sammen med «Alle Med» skjema. 

Evalueringsarbeidet i Tronstua: 

• På avdelingsmøtene som avdelingene har hver uke skal avdelingene vurdere/evaluere 

arbeidet på den enkelte avdeling i forhold til de planene som er laget. Evalueringen skal 

danne grunnlaget for arbeidet videre framover. 

• Skriftlig evaluering etter hver måned som legges ut til foreldre på Mykid. 

• 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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Det lages følgende planer av arbeidet i Tronstua: 

• Årsplan for Tronstua barnehage. Legges ut på Mykid kan fås i papirformat ved å be om det. 

• Periodeplaner for hver enkelt avdeling som utyper og konkretiserer arbeidet på hver enkelt 

avdeling. Legges ut på Mykid kan fås i papirformat ved å be om det. 

• Arbeidsplaner for ansatte. 

 

 

Barnehagens arbeidsmåter 

Barnehagens dagsrytme 

Det legges opp til stor fleksibilitet i barnehagens dagsrytme. Det er viktig at barna får god tid til å 

leke. Leken er den viktigste arenaen for utvikling og læring, og den må foregå på barnas premisser 

med de voksne som gode støttespillere. Gjennom leken bearbeider barna sine inntrykk og 

opplevelser. De lærer seg blant annet å mestre ferdigheter, utvikler språket og å bruke kroppen sin. 

Vår oppgave blir å legge til rette slik at forutsetningene for en god og utviklende lek blir best mulig. 

Dette gjelder inne som ute. Det betyr at for faste og rigide tidspunkt i forhold til lek og aktiviteter er 

umulig å ha. 

Tronstua barnehage har likevel noen grunnrammer slik at dere vet at innenfor dette tidsrommet vil 

barnehagens kjerneaktiviteter foregå. Barnehagens kjernetid er fra klokka 0930-1430. Det er 

innenfor barnehagens kjernetid at de tilrettelagte aktivitetene vil foregå. Avvik utenom dette 

tidspunktet kan selvfølgelig komme på, men da vil dere få beskjed. Barnehagen vil ha beskjed hvis 

dere leverer eller henter utenfor barnehagens kjernetid. 

Rammer for avvikling av de tre faste måltidene settes slik: 

• 0800: Frokost 

• 1045-11.30: Formiddagsmat 

• 1400-1430: ettermiddagsmat. 

Det er også her rom for individuelle tilpasninger og behov. Dette gjelder særlig for de yngste barna 

som tilhører grønn fløy. 

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 voksne skal være fraværende og la barna få styre fritt i 

frileken. Det er viktig at de voksne blir lekeberikere (Øksnes og Sundsdal 2017). For å være en 

lekeberiker må de voksne være til stede og se, observere og gi den nødvendige hjelpen til de barna 

som trenger hjelp for å bli en god leker. 

I Tronstua barnehage har vi arbeidet mye med de å skape en felles forståelse og et felles grunnlag for 

hvordan vi skal ivareta de ulike barna sin 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. De voksne som 

arbeider 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 ivaretatt samtidig som 
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fellesskapet blir ivaretatt. For å få til dette handler det om at de voksne i barnehagen er 

tilstedeværende voksne.  

Tronstua sin definisjon på tilstedeværende voksne: 

Voksne som ser, hører, anerkjenner og er påkobletVoksne som ser, hører, anerkjenner og er påkobletVoksne som ser, hører, anerkjenner og er påkobletVoksne som ser, hører, anerkjenner og er påkoblet    

Metoder for å lettere kunne være en tilstedeværende voksen: 

• Dele inn i mindre grupper 

• Ha gode rutiner i barnehagen og på hver enkelt avdeling 

• På avdelingens møtedag erstatter møtene pausen 

• Det er like viktig med en god voksentetthet ute som inne 

• Veiledning en til en 

• Veiledning i gruppe 

 

Aldersinndelte grupper 

De siste årene har barnehagen delt inn alle barna i fargegrupper, og disse møtes på tvers av 

avdelinger en gang i uka. På Mykid vil dere kunne lese om når de ulike gruppene møtes og hva de 

holder på med.  

Ved å dele barna opp i grupper etter alder vil det være enklere å legge til rette for lek og aktiviteter 

som er tilpasset aldersgruppen. I Tronstua barnehage vurderes det jevnlig om hvilke barn som er 

med på hva til enhver tid. Og det legges opp til at hverdagen skal være tilpasset barna og deres 

behov. Derfor vil du kunne oppleve at barna på småbarnsavdelingen gjør andre aktivitetene enn 

barna på storbarnsavdelingen. Det legges dermed opp til progresjon av innholdet i 

barnehagehverdagen for hvert enkelt barn. 

 

Smågrupper 

Enkelte av barna har behov for ekstra tilrettelegging i hverdagen i forhold til språk, lek, samhandling 

eller andre årsaker. Å dele barna inn i mindre grupper er en god metode for lettere å kunne gi de 

barna som trenger noe ekstra, nettopp det. Gjennom erfaring ser vi også at andre barn faller lettere 

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

gruppa når en har ei mindre gruppe å forholde seg til. 

Gruppene har ofte ulike navn og innholdet i gruppene gjenspeiler ofte innholdet i dem: 

Musikkgrupper, lekegrupper, bakegrupper, lesegrupper og skoggrupper kan være noen av navnene 

på gruppene. 

Egen plan for 5-åringen 

Barnehagene i Tynset kommune har utarbeidet en egen plan for hvordan det skal arbeides med 5-

åringene i Tynset. Denne planen ligger på Mykid og kan fås i papirversjon ved henvendelse til styrer. 

Tronstua barnehages 5 åringer dette barnehageåret er barna som tilhører gul gruppe og kaller seg for 

Trollklubb når de møtes.   
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Hvordan arbeider vi med mangfoldet i Tronstua 

Tronstua er en mangfoldig barnehage og den har en høy andel av barn som er flerspråklige, dette 

året ligger andelen på 23%. Barnehagen har laget denne rutinen for markering av de ulike nasjonene 

som er representert: 

Mål i forhold til markering: 

• Bli kjent med ulike tradisjoner 

• Skape identitet hos de barna som flerspråklige. 

• Vise mangfoldet i barnehagen vår. 

Hvordan markeres mangfoldet: 

• Nasjonaldagen markeres. 

• Lære å si hei på de ulike språkene til landene som er representert. Vi bruker sangen Hi, hello 

bonjour guten tag som metode og hjelp til dette. 

• Lære seg en barnesang på språket f.eks Fader Jakob. 

• Ta med foreldrene inn i arbeide med markeringen av selve dagen. Kanskje de kan bidra med 

mat, fortellinger og lignende. 

 

Barnehagens arbeid med forebygging av mobbing og krenkelser  

I hovedsak handler arbeidet med dette å bevisstgjøre de ansatte i barnehagen på sin viktige rolle som 

ansatt og rollemodell for barna. Ingrid Lund sier dette om konkrete tiltak mot mobbing: 

Konkrete tiltak mot mobbing i barnehagen handler først og fremst om den tydelige voksne 

med et varmt hjerte og et klart hode. I hjertet ligger anerkjennelsen, holdningen og 

forståelsen for barn. i hodet ligger kunnskapen med direktelinje til hjertet som skal føre til 

konkrete handlinger som forebygger og stopper mobbing.  

Tronstua barnehage arbeider forebyggende ved å ha fokus på at alle barna skal bli sett og hørt i løpet 

av barnehagehverdagen. En metode for å lettere få til dette er å dele barna inn i mindre grupper. I 

tillegg er det viktig at alle ansatte har evne til å være med på å skape en trygg og utfordrende 

barnehage hvor barna kan få prøve ulike sider ved samspill, felleskap og vennskap. Det er dessuten 

viktig at barna får støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med sine egne og 

andres følelser.  

Barnehagene i Tynset har en felles rutine for avdekking og oppfølging av mobbing. Denne kan leses 

på Mykid. 
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Hvordan jobber vi i Tronstua barnehage med fagområdene 

Kommunikasjon, språk og tekst 

o Vi synger sanger og har sangstunder 

o Vi benevner ting og bruker språket bevisst (begrepsforståelse) 

o Vi leser eventyr, fortellinger, rim og regler 

o Vi skal se hvert enkelt barn og tilpasser språket deretter 

o Vi dramatiserer og bruker konkreter 

o Vi bruker tekst og bilder 

o Vi besøker biblioteket 

o Vi bruker preposisjoner (over, under, ved siden av, på, av osv) 

o Vi bruker mye kroppsspråk sammen med det verbale språket 

o Vi bruker snakkepakken, språkkisten og språkløyper 

o Vi bruker IKT som hjelpemiddel, eksempel Trollord. 

Allrommet vårt: 

 

Kropp, bevegelse og helse  

o Vi har fokus på sunt kosthold. Det bakes hjemmebakt brød. 

o Vi tar med barna i matlagingen. 

o Vi spiser et varmt måltid en gang pr uke. 

o Vi bruker sansemotorikk 

o Vi har fokus på fysisk aktivitet og bevegelse på barnehagens uteområde og inne på 

allrommet  

o Vi går på tur i nærmiljøet 

o Vi har fokus på god hygiene 

o Vi legger til rette for å oppleve mestringsfølelse og uttrykke mestringsfølelse 

o Vi bruker musikk, bevegelse og dans 

o Vi lærer å sette grenser og respektere andres grenser. Barna lærer å si «stopp» og vise med 

hånda. 

o Vi bruker minirøris og har gymlek 

o Vi lærer om kroppen vår 
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På tur i Arnemoskogen:     ski i lang lang rekke: 

 

Kunst, kultur og kreativitet 

o Vi dramatiserer sammen med barna eventyr, sanger og fortellinger 

o Vi vil gi barna følelse av å få skape noe og gleden rundt det 

o Vi skal legge til rette for at barna får bruke mye forskjellig materieller 

o Vi besøker biblioteket og galleri Elgen 

o Vi sanser med ulikt materiell 

o Vi kler oss ut 

o Vi bruker naturen og det naturen har å by på 

o Vi har fokus på farger 

 

Natur, miljø og teknologi 

o Vi skal lære barna å sortere søppel 

o Vi har fokus på å ivareta planeten vår og plukker søppel på turer 

o Vi plukker bær på høsten 

o Vi ser på forandringene og prosessen i naturen gjennom året 

o Vi eksperimenterer med barna 

o Vi undrer oss med barna 

o Vi fokuserer på mye uteliv og å bli glad i naturen 

o Vi har mye utelek 

o Vi lærer om dyr, insekter og planter 

o Vi bruker gapahuken på turer 

o Vi bruker Ipad, PC, kopimaskin og mobiltelefon. 
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Her eksperimenteres det med vandrende vann: 

 

 

Antall, rom og form 

o Vi teller sammen med barna i hverdagssituasjoner, før sanger, det vi ser og barn m.m 

o Vi bruker ulike former til å bygge 

o Vi sorterer og klassifiserer ulike gjenstander 

o Vi lager mat med barna 

o Vi har fortellinger og eventyr med telling og former 

o Vi bruker tellebøker 

o Vi bruker sansene for å utvikle romforståelse 

o Vi fokuserer på preposisjoner i språket og kommunikasjonen  

 

Etikk, religion og filosofi 

o Vi undrer oss med barna 

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

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

o Vi skal respektere andre religioner og livssyn 

o Vi markerer ulike høytider 

Nærmiljø og samfunn 

o Vi bruker biblioteket og kulturhuset 

o Vi har et samarbeid med Tjønnmosenteret for sangstunder og underholdning i forbindelse 

med markering av 17.mai 

o Vi ser på og snakker om kuene vi ser gjennom vinduet mot naboen 

o Vi besøker skoleplassen 

o Vi bruker Tronhuken, Arnemoskogen og naturen rundt barnehagen 

o Vi skal lytte til og anerkjenne hverandre. 

o Vi skal gi barna medvirkning i barnehagehverdagen 

 

 

 



 17 

Tronstua barnehage sitt årshjul: 
 

 

 

Tilvenning 

Mål: Barnehagen skal legge til rette for en trygg tilvenning for barn og foreldre. 

Barna skal oppleve tilhørighet, trygghet til å leke, utforske og lære. 

Høst og uteliv 

Mål: Barna skal få mestringsglede, undre seg og få utfordringer tilpasset alder og 

oppleve endringer som skjer i naturen. 

Jul 

Mål: Gi barna kjennskap til ulike juletradisjoner 

Vinter og inneliv 

Mål: Barna skal oppleve mestring gjennom vinteraktiviteter og få et variert og rikt 

tilbud med inneaktivteter. 

Vår, sommer og uteliv 

Mål: Barna skal få se og oppleve vårtegn, sommer og få gode opplevelser ute. 

 

Disse hovemålene danner grunnlaget for avdelingenes videre planer som dere kan lese om i 

periodeplanene. Periodeplanene legges ut på Mykid før hver bolk. Den første som legges ut vil 

inneholde bolken tilvenning, høst og uteliv. Avdelingene vil lage mindre delmål som vil i enda større 

grad være tilpasset avdelingen, barnas alder, modenhet og barnegruppas sammensetning. 

Tilvenning

Høst og 
uteliv

Jul

Vinter og 
inneliv

Vår, sommer 
og uteliv
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Satsningsområder for Tronstua barnehage dette barnehageåret: 
 

Kultur for Læring 

Dette barnehageåret skal alle barnehagene i Nord-Østerdal arbeide med felles kompetansepakke 

som handler om «gode rutinesituasjoner». Arbeidet med kompetansepakken er tema på mange av 

personalets personalmøter det kommende barnehageåret. Planleggingsdagen fredag den 

22.november er satt av til kurs for de ansatte hvor May Britt Drugli skal forelese om betydningen av 

gode rutinesituasjoner med gode relasjoner mellom barn og voksen. I tillegg til arbeidet på 

personalmøter innad i barnehagen skal de ansatte møtes i nettverk på tvers av barnehager å arbeide 

med innhold i kompetansepakken. Det er et stort fokus på arbeid i profesjonelle læringsgrupper både 

gjennom deltakelsen i dette prosjektet og i lov og rammeverk for barnehagene. 

Mål for arbeide med «Gode rutinesituasjoner»: 

• Tronstua barnehage skal som gruppe ha utbytte av deltagelsen i et profesjonelt 

læringsfellesskap med fokus på god samspillskvalitet i barnehagens rutinesituasjoner. 

• Tronstua barnehage skal få en forståelse av betydningen av at rutinesituasjonene omhandler 

noe mer enn det rent praktiske. Det vil si at disse situasjonene er viktige pedagogiske 

situasjoner. 

• Tronstua barnehage skal ha reflektert kritisk over organisering av og samspillet i de ulike 

rutinesituasjonene i egen barnehage. 

• Tronstua barnehage skal helt konkret ha jobbet med å utvikle en eller flere av 

rutinesituasjonene i egen barnehage med utgangspunkt i pedagogisk analyse. 

 

 

Realfagskommune 

Tynset kommune ønsker å styrke lærernes arbeid med realfag gjennom erfaringsutveksling og faglig 

input i lærende nettverk. Dette vil gi barnehagelærerne og lærerne i kommunen nye impulser og 

bedre arbeidsmåter i fagene. Strategien har som formål at barn og unge skal øke interessen for 

realfag. Barnehagelærere skal møte lærere fra småtrinnet på barneskolen i nettverk. Hovedmålet for 

satsningen er: 

• Øke kompetansen og forbedre praksis blant barnehagelærere og lærere. 

• Gjøre realfagene mer praktisk, variert og utprøvende for å vekke nysgjerrighet og 

forskertrang hos barn og unge. 

Hentet fra Lokal Realfagsstrategi for Tynset kommune. 
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Miljø 

Tynsetbarnehagene ønsker å ha fokus på det å ta vare på jorda vår og hva vi kan gjøre av enkle grep 

for å få til dette. Barnehagene kildesorterer søppel og er ofte på plastikkinnsamlingsaksjon i 

nærmiljøet. Dette året ønsker vi å ha et ekstra fokus på bruken av plast. I Tronstua barnehage vil vi 

vurdere både bruk, kvalitet og behov før vi går til innkjøp av plastikk leker. Tynsetbarnehagene vil 

også se på muligheten for å bli miljøsertifisert. 

Ett konkret tiltak for å redusere bruke av plast er at barnehagen kutter ut hvite plastposer, men 

heller bruker nett laget av bomull som kan brukes flere ganger når det er tøy som må sendes hjem til 

vask. Nettet tar foreldrene med tilbake til barnehagen etter bruk. 

 

 

Barns seksualitet 

I samarbeid med Helsestasjonen skal det arbeides med temaet barns seksualitet dette året. Det 

arbeides blant annet for et foreldremøte om temaet våren 2020. Dette er også et ønske fra 

foreldrene som har kommet opp i samarbeidsutvalget (SU) for Tynsetbarnehagene. 


