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VANN! 



Velkommen til nytt barnehageår! 
 
Nok en sommer er over og nytt barnehageår starter. Vi ser tilbake på et år med mye latter og glede 
sammen med Tambar, tante Gustava, onkel Rustibus, Urokråka og alle de andre vennene deres. De er 
nå alle vel framme på Dovrefjell, men vi synes stadig at vi ser onkel Rustibus i bilene som kjører forbi 
på Storveien, så vi ser ikke bort fra at en eller flere av dem kommer innom på besøk! 
 
Nå er det ny oppstart og nye prosjekter er på gang. Videre utover i planen vil du lese om både vannpro-
sjekt og svømming som er nytt og spennende i år! Vi gleder oss og ser fram til at hele barnehagen skal 
lære, leke og oppleve vann på ulike måter i løpet av dette barnehageåret! 
 
Lek vil bli et sentralt ord denne høsten. Leken skal ha et tydelig fokus hos de ansatte. Vi skal lære mer 
om lek, observere lek, legge tilrette for at rommene våre inviterer til lek, hjelpe barn inn i lek, være 
aktive selv i barnas lek. Kort sagt det blir lek som overskrift på det meste. Lek er barnas viktigste akti-
vitet, det vet vi. Men, ikke bare fordi det har så mange fine bieffekter i form av læring, men fordi lek er 
gøy! Lek skaper god helse. Livsmestring. Latter og glede. 
Alle fortjener å se tilbake på en hverdag full av lek, latter og glede- også dagens barn. 
Barna er samfunnets viktigste ressurs, uten dem ingen framtid. Dette er vi så heldige å ha ansvar for å 

forvalte, hjem og barnehage i tett samarbeid. Sammen 
skal vi gjøre det vi kan for at Lindormen barnehage skal 
bestå av glade barn! 
 
I fjor skrev jeg om kjærligheten som er det viktigste vi 
kan gi barna. Det er ikke mindre viktig i år. Det er mye 
kjærlighet i god lek. I morges så jeg den intense gjen-
synsgleden mellom to barn på Meieriet. De hadde ikke 
sett hverandre på noen dager, og lykken var til å ta og føle på! De kosa, hoppa, og omfavnet hverandre gjen-
tatte ganger. Tenk hvilken glede det er å ha en god venn! Hva det betyr for selvfølelsen din, for helsa di, for 
gleden over å være til! Slike øyeblikk gjør meg stolt og glad over å ha den jobben jeg har:) 
 
Vi skal også delta på et interkommunalt prosjekt som handler om barnehagens miljø. Her vil vi også ha spe-
sielt fokus på barnas lekemiljø, og hva vi kan gjøre for å legge til rette for at de fleste dagene i barnehagen 
blir som disse to opplevde i morges. Vi ønsker å  dyrke gleden over å møte hverandre, over å få ha gode 
venner og et godt lekemiljø i barnehagen. 
 
Vi gleder oss til nok et begivenhetsrikt år her i barnehagen, og håper dere også henger med i svingene, for 
her går det unna ! 
 
 
Hilsen Tone 



Avdelingene 
 
Barnehagen har tre avdelinger. Lensa, Meieriet og Mølla. De har alle navn etter det som har vært sentrale knutepunkter i bygda vår. 
På Mølla går de yngste barna som alle er mellom ett og to år gamle. På Meieriet er barna mellom to og tre. De eldste barna går på 
Lensa. I hverdagen jobber vi tett på tvers av avdelingene, så vi blir alle godt kjente med hverandre alle sammen. 

 
Her er de ansatte:  

 
    
 Mølla        Meieriet        Lensa       Andre 
 

 
 
 
 
 
 
 

Laila , Katja , Linda                          Maylen , Dominika , Heidi,  Silje,   Jørgen, Lill, Lena, Anne Grethe   Wenche, Tone, Hege 
           Camilla 
 
 
 

 
Vår visjon: Vi vil gi barna nøkkelen til eventyrlandet! 
 
Vårt ønske er at barna skal oppleve at barnehagen er et magisk sted der spennende ting skjer. Et sted der verden kan stå stille. Der 
hverdagen handler om lek, vennskap, begeistring, magi, kreativitet og spenning. Et sted med gode menneskemøter for både store og 
små. Et sted med kjærlighet og omtanke - den sterkeste kraften i eventyrlandet. 



Lille bæsj 

 

Det var en gang en liten bæsj 

Som skulle ned i doen. 

Men huff og huff 

Og promp og æsj, 

Den havna nedi skoen! 

 

Det ble ei smørje 

Med no kliss, 

Blandet med noen dråper tiss. 

Alt måtte i maskinen 

Unntatt lille ….. 

 

 

 

Lek  
Leken har en stor egenverdi. Barn uttrykker seg 
gjennom lek. Den har en fremtredende plass i barns 
liv og er en grunnleggende livs- og læringsform. 
Gjennom leken kan barna oppleve mestring, glede, 
velvære, spenning, humor og latter. I leken utvikles 
også vennskap og fellesskap, sosial og språklig sam-
handling. I hverdagen vil vi også legge til rette for 
organisert lek. De voksne skal veilede,  
observere, tilrettelegge, støtte barn i deres lek. Slik  
legger vi til rette for å skape ett inkluderende leke-
miljø hvor alle barna kan delta i lek og erfare felles-
skap og glede.   
 
Mål: 
Mølla:  Barna skal oppleve ulikt lekemateriell og  
      et miljø som er preget av glede og  
  fellesskap. 
Meieriet: Barna skal oppleve rom som inspirerer til  
  kreativ lek og være daglig i lek med andre. 
Lensa: Barna skal oppleve gleden ved ulike leke 
  former (rollelek, regellek, parallellek) og å 
  bli invitert inn i andres lek. 
 
Personalet skal dette året ha spesielt fokus på lek. 
Dette blir tema i planleggingsdager og personalmø-
ter framover. Kunnskap om barns lekeutvikling,  
tilrettelegging og voksnes rolle i barns lek, vil være  
aktuelle temaer. 

Omsorg   
Alle barn skal bli møtt med omsorg og kjærlighet. 
Barna skal oppleve omsorgsfulle relasjoner. Barna 
skal oppleve at de blir sett, forstått og at de blir tatt på 
alvor. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke 
bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som 
også  gjør barna til givere av omsorg til både barn og 
voksne. Vi skal hjelpe barna til å kunne vise både em-
pati og sympati. Omsorg er en forutsetning for men-
neskers trygghet og trivsel, og for utviklingen av em-
pati og nestekjærlighet. 
 
Mål: 
Mølla:  Barna skal oppleve trygghet, omsorg og at  
  barn og voksne setter pris på dem. 
Meieriet: Barna skal oppleve å vise omsorg for andre 
  og å selv kunne ta imot omsorg. 
Lensa: Barna skal oppleve at de har tillit til seg selv 
  og andre. 



man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 
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11 12 Foreldremøte 13 14 15 16 
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Uke 38 

18 19 20 21 Siste frist 

høstferielapp 

22 23 

24 

 

 

 

Uke 39 

25 26 27 28 29 30 

september 2018 



Seks små ender 
 

Seks små ender kjenner jeg,  
fem er smale og en er brei  

og den ene lille and  
med fjær på strekk (stjert)  

den kommanderer med  
ett kvekk-kvekk-kvekk  
ett kvekk-kvekk-kvekk!  

  
Ned til stranden vil de dra 

med et vibbe, vabbe,  
vibbe, vabbe til og fra  
Men den ene lille and  

med fjær på strekk  
Den kommanderer med  
et kvekk, kvekk kvekk  
et kvekk kvekk kvekk. 

Læring 
 
Barn er nysgjerrige, kreative, og vitebegjærlige av 
natur. I barnehagen skal barna oppleve voksne som 
støtter og utvider barnets initiativ, undring, nysgjer-
righet og kreativitet. Ved å introdusere nye situasjo-
ner, temaer, fenomener og materialer skaper vi me-
ningsfulle læringssituasjoner sammen med barn og 
voksne. Barnehagen skal også ha et skapende miljø 
som støtter opp barns lyst til å leke, utforske, lære og 
mestre. Et eksempel på det, er å skape nye og spen-
nende lekemiljø i barnehagens ulike rom. I vårt ar-
beid er omskaping av rom en viktig faktor for å gi 
barna et stimulerende miljø, hvor kreativitet, lekema-
gi og kommunikasjon skjer. 
 
Mål: 
Mølla:  Barna skal oppleve at de kan bruke hele  
  kroppen og sansene sine i læringsprosesser. 
Meieriet: Barn skal oppleve at de kan undersøke, opp
  dage og forstå sammenhenger i hverdagen. 
Lensa: Barna skal oppleve at de kan bidra til  
  læringsfellesskap ved å delta i egen og  
  andres læring. 
 

Danning 
 
Når et barn blir født har det ingen forutsetning for å 
vite hvordan det skal være eller lære. Foreldre og bar-
nehage skal samarbeide i danningsprosessen som mø-
ter barnet, slik at barnet møter livet så godt rustet som 
mulig. Danning er å utvikle kunnskap, verdier og 
holdninger sammen. Den voksnes rolle er å være en 
god dialogpartner, en god veiviser og samhandlings-
partner. I disse møtene skal barnet anerkjennes som 
et selvstendig og betydningsfullt menneske. Det vik-
tigste i en danningsprosess er å gi barna god selvfø-
lelse og tro på seg selv. Barna trenger å erfare at de er 
viktige for omsorgspersonene rundt seg, men også 
viktig for samfunnet. 
 
Mål: 
Mølla:  Barna skal oppleve at de er en del av et  
  sosialt fellesskap.  
Meieriet: Barna skal oppleve et miljø som stimulerer 
   til utforsking og nysgjerrighet for  
  omverdenen. 
Lensa: Barna skal oppleve at sin stemme har en  
  verdi og  forstå verdier og normer som er  
  viktige for fellesskapet.  



man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 
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oktober 2018 



Det regner 
 
 

Det regner på gresset 
 

Det regner på vei 
 

Det regner på taket  
 

Men ikke på meg! 

Sosial kompetanse 
 
Sosial kompetanse er ferdigheter som læres gjen-
nom samspill med andre barn og voksne. Det hand-
ler om evnen til å kunne omgås positivt med andre i 
ulike situasjoner. 
Samarbeid blant barn kan stimuleres i både lek og 
aktiviteter. Voksne veileder barna i turtaking, dia-
log, det å lytte, dele og hjelpe.  
De ansatte må også være modeller for barnet i for-
hold til hvordan man inngår i lek. Det å samtale 
med barn om at alle har lov til å si det de mener og 
ønsker er også viktig.  
Selvkontroll og selvregulering stimuleres ved at 
voksne hjelper barn til å styre sin egen atferd, f.eks 
ved bruk av spill og leker med ulike regler som bar-
na må forholde seg til. Leken er også en viktig are-
na for å trene selvregulering.  
Empati hos barn styrkes ved at barna får lære seg 
om egne og andres følelser. Kun når barna vet hva 
følelser er, og forstår at andre også har følelser, kan 
de evne å vise empati (medfølelse) for andre. Det å 
samtale med barn om følelser er altså svært viktig, 
vi kan ikke regne med at barn vil ikke lære seg det-
te uten veiledning og hjelp fra voksne 
Ansvarlighet styrkes ved å gi oppgaver tilpasset 
barnets alder. Sosial kompetanse hos barn styrkes 
altså i dagligdagse samspill mellom barn og mel-
lom barn og voksne . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mitt valg og Steg for steg 
 
I barnehagen bruker vi programmene «Mitt valg» 
og «Steg for steg» når vi snakker  med barna om å 
kjenne igjen følelser, reflektere, undre seg , lære å 
kjenne sine egne følelser og å håndtere konfliktsi-
tuasjoner på en god måte. Vi bruker programmene i 
samlinger, og øver på å ta beslutninger, utvikle god 
selvoppfatning, positiv selvfølelse, se andres behov 
og samarbeide i  vanskelige situasjoner i  
hverdagen. 
Den virkelige øvelsen skjer når vi skal praktisere 
hva vi har lært i lek og andre samspillsituasjoner. 
Da gjelder det å ha lyttende og støttende ansatte og 
foreldre som kan veilede og støtte. Sosial kompe-
tanse  er blant de tingene vi øver på i alle situasjo-
ner i løpet av dagen. 



man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 
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Regn  
 
En er en, og to er to  
- vi hopper i vann, vi triller i sand.  
Sikk, sakk, det drypper på tak,  
tikk, takk, det regner i dag.  
 
Regn, regn, regn, regn  
øsende regn, pøsende regn,  
regn, regn, regn, regn  
deilig og vått, deilig og rått!  
 
En er en og to er to - 
vi hopper i vann, vi triller i sand.  
Sikk, sakk, det drypper på tak,  
tikk, takk, det regner i dag.  

 
Sigbjørn Obstfelder  

 
Kunst, kultur og kreativitet 
 
Lindormen barnehage er en kulturbarnehage som er 
opptatt av å gi barna estetiske opplevelser.   
Barn skal få innblikk i den kulturarven vi har i form 
av litteratur, barnesanger, rim, regler, barneleker, 
ulike musikksjangre, matkultur med mer.   
Fagområde omhandler uttrykksformer som bilde-
kunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, 
språk, litteratur, film, arkitektur og design.   
Barn skal støttes i å skape egne kunstneriske og kul-
turelle uttrykk. Barn skal ha tilgang til ting, rom og 
materialer som støtter opp mot deres lekende og  
estetiske uttrykksformer. Barnehagen skal bidra at 
barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning, bruker  
ulike teknikker, materialer og teknologi for å uttryk-
ke seg estetisk. Personalet skal stimulere barnas  
nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til 
undring, undersøkelser og eksperimentering.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barn skal oppleve stolthet over egen kulturell tilhø-
righet. Barna skal også få innblikk i andre kulturer, 
særlig de som er representert i barnehagen.  
I arbeidet med fagområdet skal personalet anerkjen-
ne og imøtekomme barnas egen tradisjonskultur.   
Voksne skal være oppmerksomme på barnas ulike 
kulturelle uttrykk og vise respekt for deres forskjel-
lige ytringsformer.  



man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 
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Bhg stengt 

 

 

      

desember 2018 



 
Ro, ro, ro din båt 

 
Ro, ro, ro din båt. 

Ta din åre fatt! 
Vuggende, vuggende,  
vuggende, vuggende 

Over Kattegatt. 

Kommunikasjon, språk og tekst 
 
Språket er fundamentet for å lære. Barnet er nødt til 
å lære språket for å tenke, forstå og huske. Mennes-
ket trenger språket for å kunne stille spørsmål,  
handle og løse problemer. Vår atferd og sosiale  
kompetanse blir påvirket av hvordan vi behersker 
språket. Det er viktig for barna med gode språklige 
forbilder.  
I Lindormen barnehage vil dette komme til uttrykk 
bla. gjennom språkleker, språkgrupper, alders- 
inndelte grupper og benevning i dagligdagse situa-
sjoner (måltid, påkledning, bleieskift, i lek osv.)  
Vi tar også i bruk sanger, rim, regler og fortel-
ling/høytlesning. Barna skal oppleve voksne som er 
tilstedeværende, støttende og aktivt lyttende.   
  
Nytt for i år er at barnehagene og Helsestasjonen  i 
løpet av høsten, starter opp med språkstimulerings-
verktøyet  Bravoleken.  I Lindormen vil barn på alle 
tre avdelinger  bli kjent med Bravoleken  tilpasset 
alder og modning.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjerneforskning viser at jo flere nettverk i barnas 
hjerne som stimuleres tidlig, jo lettere blir læring  
senere. Stimuleringen kan gjøres gjennom et syste-
matisk språkarbeid de første to leveårene, og dette 
gir resultater. Å utvikle et godt ordforråd, en god  
begrepsforståelse og språklig bevissthet er en del av 
de barnehageansattes arbeidsoppgaver. Gjennom 
Bravoleken  legger vi til rette for et godt språkmiljø i 
barnehagen som gjør læring lettere senere.   
Vi gleder oss til å introdusere dette språkverktøyet til 
barna, som kombinerer lek og læring.   
 
Vi skal også i år følge opp kunnskapen vi fikk gjen-
nom Språkløyper og høytlesning, som var en del av 
fjorårets fokus for personalet.  
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De tre små fisk 
 
Har du hørt historien  
om de tre små fisk  
Som endte sine dager  
i en fiskehandlers disk   
  
Refreng:  
Og de svømte og de svømte  
og de svømte rundt  
For deres mor hadde sagt  
at svømming var sunt.  
Båb-båb – dædi-dædi – båb-båb – suuh! 
Båb-båb – dædi-dædi – båb-båb – suuh! 
Båb-båb – dædi-dædi – båb-båb – suuh! 
For deres mor hadde sagt  
at svømming var sunt.  
  
Den ene hette Pål  
og den andre hette Hans,  
den tredje vet jeg ikke,  
for han var utenlandsk   
  
Refreng  
  
Den ene ble stekt  
og den andre ble kokt,  
den tredje vet jeg ikke,  
for han var uten lukt   
  
Refreng  

 Etikk, religion og filosofi 
  

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å 
oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, 
normer og holdninger. Gjennom dette fagområdet 
får barna kjennskap til fortellinger, tradisjoner, ver-
dier og høytider i ulike religioner og livssyn.  Barna 
skal få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen 
og humanistisk arv og tradisjon og bli kjent med  
religioner og livssyn som er representert i barne-
hagen. Barn skal utvikle interesse og respekt for 
hverandre og forstå verdien av likheter og ulikheter i 
et felleskap. Gjennom samtaler og undring over  
eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal 
barna få anledning til selv å formulere spørsmål,  
lytte til andre, reflektere og finne svar.    
Barnehagen skal bidra til at barna utvikler et  
perspektiv når det gjelder andres levevilkår og  
mennesker i nød. 
Vi bidrar også i år til årets TV-aksjon “Mindre alene 
sammen” som skal motvirke utenforskap i Norge og 
skape nye møtesteder og nye felleskap. Det er 
mange måter å være utenfor på. Det er å stå utenfor 
velferdsetaten, familielivet, lokalsamfunnets sosiale 
felleskap eller rett og slett utenfor vennekretsen. 
 

Høytider og merkedager   
 

I løpet av et år er det mange merkedager og høytider 
i barnehagen. Disse vil bli markert på ulik måte med 
ulik tyngde. Felles for de alle vil likevel være at  
barna skal bli fortalt hvorfor vi har fri fra barneha-
gen og hvorfor vi markerer denne dagen. Noen dager 
vil markeres på alle avdelinger, mens andre kanskje 
bare vil markeres på en eller to av dem, alt etter  
aktualitet og barnas alder. Merkedagene kan kreve at 
vi trenger å lære noen nye ord, skikker og tradisjoner 
som gjelder bare denne gangen i året eller høytiden. 
Noen ord vil kreve nærmere forklaring før man får 
forståelsen av markeringen. Hva betyr ‘’Arbeidernes 
fridag’’ eller ‘’Skjærtorsdag’’? Hva er ‘’ Samefol-
kets dag’’, eller Hvorfor ferier vi jul?   
Vi vil bruke konkreter, dramatisering, filmer eller 
andre metoder for å forklare og levendegjøre  
innholdet i disse dagene for barna. 



man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 
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REGNVÆR (ukjent) 

 

Det drypper og drapper  

og spruter og spretter. 

Og vannet det sildrer  

og renner og detter. 

Fra håret til nakken  

og litt inn i øret 

Så der er det bare litt  

glubb, glubb å høre. 

Nærmiljø og samfunn 
 
Det at barna får påvirke sin egen hverdag i barne-
hagen, kan være det første steget for å få innsikt i, 
og erfaring med, å delta i et demokratisk samfunn. 
De skal få oppleve at deres synspunkter skal få kon-
sekvenser for det pedagogiske arbeidet vi utfører. 
Vi jobber for at alle barna får erfare at de er verdi-
fulle og viktige for fellesskapet og at deres valg og 
handlinger kan påvirke både dem selv og andre.   
Vi skal bruke nærmiljøet vårt aktivt ved å oppsøke 
ulike steder i bygda, som f.eks. postkontoret,  
Skiptvet Mølle, Sollia, brannstasjonen og Bygdetu-
net. For å styrke barnas kunnskap om og tilknytning 
til lokalsamfunnet vil vi ha fokus på å snakke om 
hva vi ser og opplever underveis på turen.  
Avdelingene i barnehagen er oppkalt etter knute-
punkter fra bygda vår, Lensa, Meieriet og Mølla, og 
vil bli en naturlig del av arbeidet vårt med nærmiljø 
og samfunn.   
Hvert år markerer vi Samefolkets dag slik at barna 
skal få kjennskap til samisk språk, kunst, kultur, 
tradisjon og levemåte.   
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Ro, ro til fiskeskjær 
 
Ro, ro til fiskeskjær,  
mange fisker får vi der. 
En til far og en til mor,  
én til søster og én til bror, 
og to til den som fisken dro  
– og det var lille [barnets navn]. 

Ro, ro til fiskeskjær,  
hva slags fisker får vi der? 
Laksen fet og flyndra bred,  
torsken grå og silda små, 
og ålen stor og lang som så,  
og ålen stor og lang som så. 

 

 

 

Antall, rom og form   
 
Antall, rom og form er det matematiske fagområdet.  
Matematikk handler ikke kun om tall, pluss og minus,  
men også om preposisjoner, kategorisering, sortering, 
farger, former, størrelse, måling og språk. Språket  
setter ord på ting i den fysiske verden, som begreper 
om størrelse, plassering og form, og er derfor tett 
knyttet sammen med matematikk. Barna skal kunne 
oppdage og utforske matematikk i hverdagen i tekno-
logi, natur, kunst og kultur. Barnehagen skal bidra til 
at barna blir interesserte i den "matematiske verde-
nen", stimulere og legge til rette for nysgjerrighet og 
matematikkglede. I tillegg til at det skal være planlag-
te aktiviteter rettet mot fagområdet, erfares matema-
tikk i den spontane leken, i garderoben, på tur og ved 
matbordet. Personalet skal legge til rette for matema-
tiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hver-
dag med matematiske ideer og utdypende samtaler. 
Barnehagen skal legge til rette for og oppmuntre bar-
na til å oppdage, undre, undersøke og erfare i forhold 
til temaet antall, rom og form.  
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Plipp sier regnet 

Plipp - sier regnet på taket på hytta. 

Plopp - sier regnet på min paraply. 

Heldig er det som i tønna kom, 

for der sier regnet;  

tromme-lomme-lom! 

 

 

 

 

 

 

Natur, miljø og teknologi 
 

Naturen gir rom for opplevelser og aktiviteter til 
alle årstider.   
Lindormen barnehage skal bidra til at barna blir 
glade i naturen og legge til rette for at barna skal 
oppleve naturen og dens mangfold.   
Vi skal bruke naturen og miljøet i og utenfor  
barnehagen som en arena for lek og læring.   
Barna skal lære om, og få en forståelse for planter, 
dyr, menneskets livssyklus, årstider, vær,  
bærekraftig utvikling og å eksperimentere med  
både naturfenomener og fysiske lover.   
Barnehagens digitale praksis skal være med å bidra 
i denne læringsprosessen.  Ved å bruke digitale 
verktøy skal barnehagen være med å støtte opp om 
barns nysgjerrighet og utforskertrang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering og dokumentasjon 
 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske 
arbeidet. Målet med vurderingsarbeid er å sikre at 
alle barn får et tilbud i samsvar med  
barnehageloven og rammeplanens forskrifter. Dette 
gjør vi bla. i avdelingsmøter, personalmøter og  
individuelt. Det er viktig at vi hele tiden reflekterer 
over tilbudet vi gir det enkelte barn og til hele 
gruppa. For at vurderingen skal ha en  
praktisk verdi, er det viktig at refleksjonene og  
endringene blir satt ut i praksis.  
Som foreldre kan dere være med å vurdere tilbudet 
til barna. Dette skjer i foreldresamtaler, i  
foreldremøter  og i de daglige møtene våre. Det er 
viktig for oss at dere engasjerer dere i barnas  
hverdag og vi vil gjerne høre om ting som  
engasjerer dere, eller dere undres over. En annen 
måte er å engasjere seg i barnehagens  
foreldreutvalg.   
  
Arbeidet vårt dokumenteres i årsplanen, måneds-
planer, fremdriftsplaner, Facebook og ved oppslag 
på avdeling og i bilder. Vi følger også opp hvert 
enkelt barn gjennom observasjoner og samtaler 
med foreldrene.   



man. tir. ons. tor. fre. lør. søn. 

 

 

 

 

Uke 18 

 1 Bhg. stengt 2 3 4 5 

6 

 

 

 

Uke 19 

7 8 9 10 11 12 

13 

 

 

 

Uke 20 

14 15 16 Hurra-dag 17 Bhg stengt 18 19 

20 

 

 

 

Uke 21 

21 22 23 24 25 26 

27 

 

 

 

Uke 22 

28 29 30 Kristi himmel-

fartsdag  

31 plandag   

mai 2019 



Se regndråpen faller 
 
 
Se regndråpen faller fra skyen ned 
Tippe tapp tapp tapp 
Tippe tapp, tapp, tapp 
Og skyene farer så for avsted 
Tippe tapp tapp tapp 
Tippe tapp tapp tapp. 
 
 

Kropp, bevegelse, mat og helse  
 
Kropp, bevegelse, mat og helse er redskaper for å 
erobre verden. Barn skal føle trygghet, også gjennom 
egen kropp og dens reaksjoner.  Barna skal oppleve 
mestring ut i fra egne forutsetninger. Gjennom  
medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna 
motiveres til å spise sunn mat og få forståelse for 
hvordan sunn mat kan påvirke god helse.  
Kropp, bevegelse, mat og helse er begreper som er 
tett knyttet opp mot hverandre. I barnehagen skal  
barna oppleve bevegelsesglede, matglede og mat-
kultur. Dette skal skje gjennom å lære, sanse,  
oppleve, leke og ved mat- og måltidsaktiviteter. På 
turer i nærmiljøet og i barnehagens uteområde får 
barna erfare ulendt terreng. Inne blir det lagt til rette 
for ulike aktiviteter som stimulerer til bevegelses-
glede og motoriske utfordringer.  
Helse omhandler ikke bare den fysiske delen av men-
nesket. Like viktig er det å ha god psykisk helse. 
Hvordan barna har det med seg selv, kan også være 
avgjørende for hvordan man har det med andre. Bar-
nehagen skal støtte alle barn i deres utvikling av 
troen på seg selv og andre. 
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Her sitter vi og ror  
  
  

Her sitter vi og ror  
i vår lille båt.  
Sjøen er stor,  
veldig stor,  

og det kommer bølger.  
  

Stor bølge,  
liten bølge.  
Stor bølge,  
liten bølge  
Stor bølge,  
liten bølge.  

Havet går i bølger.  

 

Barns medvirkning 
 

Alle barn har rett til å medvirke i sin egen hverdag. 
Det er nedfelt både i Barnekonvensjonen og i  
Barnehageloven. Det betyr at alle barn skal få erfare å 
få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barna 
skal for eksempel delta aktivt i prosjektarbeidet. I pro-
sjektene våre skal vi ta utgangspunkt i det barna er 
opptatt av. I år blir det altså vann som er vårt tema. 
Barna skal ved hjelp av kroppslige og verbale tilbake-
meldinger, engasjement og lek, gi oss innspill på hvor-
dan prosjektet skal føres videre. For å se disse innspil-
lene må vi være bevisst barnas uttrykksmåter, basert 
på barnas utvikling, alder, erfaringer og forutsetninger. 
De yngste barna, og barn som kommuniserer med 
andre måter enn tale, skal også få komme med sine 
synspunkter. Det blir derfor sentralt for personalet å 
observere barnas kroppsspråk, og å fange opp og  
følge opp barnas følelser og opplevelser. 
 

Overganger 
 
Barnehagetida byr på mange store og små overganger. 
De to største er overgangen fra hjem til barnehage og 
fra barnehage til skole. Men, hverdagen byr også på en 
 
 

 

rekke mindre overganger, enten det er bytte av avde-
ling til overgang mellom lek og måltid, eller måltid og 
påkledning. For mange barn er det helt vesentlig at 
disse overgangene blir gode. Personalet skal dette året 
ha spesielt fokus på alle disse overgangene for å få 
dem til å flyte så godt som mulig for alle barn. 
 
Overgang barnehage-skole 
 
I samarbeid med foreldre og skole skal barnehagen 
være med på å legge til rette for at barna opplever 
overgangen som trygg. Utveksling av kunnskap og 
informasjon er et godt utgangspunkt for dette samar-
beidet. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for 
å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen. Vi 
ønsker at barna skal oppleve en sammenheng mellom 
barnehagen og skolen, og at barna gleder seg til å be-
gynne på skolen, selv om de naturlig nok også kan 
kjenne på en viss skepsis. Skolen og barnehagen skal 
også jobbe sammen for at barna møter kjente og kjære 
ting fra barnehagen når skolen starter. Barnehagen skal 
bidra til at barna møter skolen med nysgjerrighet og 
tro på egne evner. 
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Vann-vittig 
 
Det er vannvittig å tro 
At havet er en diger do 
Prøv nå og ikke glem 
At havet er mitt kjære hjem 
 
Ta vare på saltvann, ferskvann 
Og kildevann 
Ta vare på høyvann, lavvann  
Og tidevann 
Og ikke minst kaldtvann, varmtvann 
Og drikkevann 
 
Vann, vann, kjære vann. 
 
Er du vann, vann, vann-t til å få 
Det meste som du peker på? 
Pek på vann som er rent 
Det er ennå ikke for sent. 
 
Ta vare på saltvann, ferskvann 
Og kildevann 
Ta vare på høyvann, lavvann  
Og tidevann 
Og ikke minst kaldtvann, varmtvann 
Og drikkevann 
 
Vann, vann, kjære vann. 
 
Er det vann, vann, vann-skelig å se 
 
 

Livsmestring og helse 
 
Alle mennesker trenger følelsen av mestring, av å få 
til ting. Det gir deg mot og lyst til å gå løs på nye, og 
kanskje mer utfordrende oppgaver. Det viktigste for at 
vi skal kunne gi barna disse mestringsopplevelsene er 
at vi må kjenne dem, vi må være nær og vite hva hver 
enkelt trenger til enhver tid. 
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyg-
gende funksjon og bidra til å utjevne sosiale  
forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal 
fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til  
barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egen-
verdi og forebygge krenkelser og mobbing.   
Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere  
utfordringer og bli kjent med egne og andres  
følelser.   
Barnehagen skal være arena for daglig fysisk aktivitet 
og fremme barnas motoriske utvikling og bevegelses-
glede.   
Å kjenne at man mestrer livets ulike sider er vesentlig 
for  å være trygg på seg selv og andre, bygge  
vennskap, og å lære. En sentral del av det å være  
menneske. 
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