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«En god start gjør barnet trygt, glad og smart» 
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IKKE SLÅ 

LEGG TINGENE TILBAKE DER DU FANT DEM 

RYDD OPP I DITT EGET ROT 

BE OM UNNSKYLDNING NÅR DU SÅRER NOEN 

VASK HENDENE FØR DU SPISER 

SKYLD NED ETTER DEG PÅ TOALETTET 

LEV ET BALANSERT LIV – LÆR LITT OG TENK LITT OG TEGN OG 

MAL OG SYNG OG DANS OG LEK OG ARBEID LITT HVER DAG 

TA EN LUR HVER ETTERMIDDAG 

 
Robert Fuglhum: «Alt jeg egentlig trenger å vite lærte jeg i barnehagen» 
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Forord 

Årsplanen for Mørkvedmarka barnehage bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for 

barnehager, Lokal handlingsplan for sikkerhet i Bodø kommune (pkt. 5.1.3), og retningslinjer for 

mat og måltider i barnehagen (Sosial – og helsedirektoratet). 
 

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til barnehageloven og utarbeidet 

av kunnskapsdepartementet. Formålet med rammeplanen er å regulere barnehagens innhold på en 

slik måte at det blir et likeverdig tilbud i barnehagene uavhengig av hvor i landet de ligger. Alle 

barnehager som er driftsgodkjente er vedtatt i henhold til denne forksriften. Det er rammeplanen 

som ligger til grunn når kommunen kommer på tilsyn.  

Rammeplanen ble revidert i 2017 og den reviderte utgaven gjelder fra 1.august samme år.  

 

Bodø kommunes visjon for de kommunale barnehagene: 

 

«En god start gjør barnet trygt, glad og smart» 
 

Årsplanen ligger på barnehagens hjemmeside, det offentlige området. 
 

Årsplanen er utarbeidet etter Lov om barnehager, 2017 og Rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver, vedtatt av Stortinget og utgitt av Kunnskapsdepartementet pr. 1. august 2017. 

 

 

Barnehageloven  

§ 1 Formål: 

 

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

og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 

grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier 

som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

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

hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett 

til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

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

bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 

vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering.» 

 

Årsplanen er et arbeidsdokument for de ansatte og et bindeledd mellom barnehage og foreldre / 

samfunn. 

Den skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg, og er utgangspunkt for foreldrenes mulighet 

til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. 

Kommunen skal føre tilsyn med alle barnehager, og årsplanen danner grunnlag for tilsynet. 

Årsplanen skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, barnehagens 

samarbeidspartnere og andre interesserte. 
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FORBEHOLD OM ENDRINGER 

Uforutsette hendelser kan oppstå i løpet av et barnehageår. 

Vi må derfor ta forbehold om at endringer kan bli nødvendige i forhold til barnegruppe, personale, 

organisering og innhold i planen. 

 

 

PEDAGOGISK GRUNNSYN (VERDISYN, OPPDRAGERSYN) 
Med pedagogisk grunnsyn menes synet på oppdragelse. Det vil si de verdier og holdninger vi legger 

til grunn for pedagogisk virksomhet, basisen for vårt arbeid i barnehagen 

 

Årsplanen beskriver hvordan vi arbeider utfra det pedagogiske grunnsynet. 
 

 
 
 

PEDAGOGISK GRUNNSYN 

 
Barn er kompetente og selvstendige mennesker, med egne tanker, følelser, handlinger 

og behov. 

 

Vi ivaretar barnas hverdag gjennom omsorg, tilrettelegging, positivt samspill og 

veiledning. 

 

Barndommen og barns lek har stor egenverdi. 

 

Barns egne aktiviteter, ideer og handlinger blir ivaretatt, slik at barna blir glade, 

trygge og selvstendige mennesker. 

 

Vi bestreber at alle barna blir sett og hørt, uavhengig av kjønn, alder og 

forutsetninger. 

 

Vi opptrer som gode rollemodeller og forbilder i barnehagens miljø. 
 

Vi voksne i Mørkvedmarka barnehage er her fordi vi vil. 
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BESKRIVELSE AV BARNEHAGEN. 

 
Barnehagen åpnet i desember 1988, og ble bygd for å drives etter «verkstedprinsipp». Fysisk sett 

innebærer det at hver avdeling har hvert sitt baserom. I underetasjen er det 4 aktivitetsrom som er 

felles for alle avdelingene. I tillegg har barnehagen et stort musikk-/miljørom som brukes til vanlige 

aktiviteter som bygging med klosser og puter, musikkaktiviteter og andre aktiviteter som krever 

mye plass. Felles aktiviteter som nissefest, karneval, fellessamling o.l. blir avholdt her. 

Familierom: dukke/ kjøkkenutstyr, senger, vogner, utkledningstøy. 

Bygge/klosserom: ulike typer klosser, biler, annet materiale for bygge - og konstruksjonslek.  

Formingsrom: Ulike typer formingsmateriell som maling, trolldeig, leire, stoff, garn, papir, 

naturmateriale etc. 

Musikkrom: Musikk, fysiske aktiviteter, fellesarrangementer. 

Avdelingene/basene: spill, puslespill, lego, duplo, lesing, sang o.l. 

Arbeidsrom: Utsyrt med datamaskiner, printer etc; fungerer primært som arbeidsrom for 

pedagoger, og andre ansatte. 

Et av hovedprinsippene er at barna skal få velge aktivitet, utfra egne interesser, forutsetninger og 

behov, innenfor visse rammer. 

Det kan for eksempel bety at noen barn vil velge samme rom som kameraten, eller et rom der det er 

en voksen barnet er trygg på. 

De fysiske rammene har innvirkning på barnas valg. Det betyr at antall barn på hvert rom må 

begrenses. Barna får kanskje ikke alltid ”førstevalget” sitt oppfylt. Da er det viktig at de får en god 

forklaring, og at de får sjansen når det blir ”ledig plass”. 

De voksne kan ha behov for å ”styre” barnas valg i forhold til behov vi ser hos barna. 

På den måten kan vi ta utgangspunkt i barnets sterke sider og bygge videre på dem. Når barna føler 

at de mestrer ting er det lettere for dem å prøve seg på nye utfordringer. 

Aktivitetsrom bemannes fra ca. kl.8.30. 

Hvor mange og hvilke rom som åpnes er avhengig av personalsituasjonen. 

Barna kan velge aktivitet / rom innenfor fastsatte rammer: Hvilke rom er i bruk, hvor mange barn 

kan det være på det enkelte rom, barnas ønsker. De store barna blir prioritert. 

 

Omorganisering / endring i bruk av rom. 

Fra høsten 2019 har vi omorganisert aktivitetsrommene. Bakgrunnen er ønske om å utnytte 

rommene bedre slik at barna tar hele huset bedre i bruk. 

Tilbudet om aktiviteter på de ulike rommene er mer likt enn tidligere; d.v.s. at det ikke finnes et 

«rent» klosserom, eller et «rent» familierom. 

Soverommet er gjort om til aktivitetsrom. Da kan bruk av musikkrommet kombineres med bruk av 

det som tidligere var soverom. 

Det nye soverommet er i underetasjen, på det tidligere «familierommet» 

Vi evaluerer forandringene fortløpende på avdelingsmøter og personalmøter, og vil justere etter 

behov. 
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INNHOLD 
 

«Rammeplanen har som grunnleggende utgangspunkt at utvikling er en kontinuerlig prosess som 

har sin drivkraft i samspillet mellom barnet og omgivelsene.  Barn lærer gjennom alt de opplever og 

erfarer.  De lærer gjennom de sanseinntrykk de får og gjennom direkte samspill med og iakttakelse 

av andre barn og voksne». 

I Mørkvedmarka barnehage ønsker vi å gi barna et allsidig og variert tilbud.  

Vi skal gi hvert enkelt barn opplevelser og erfaringer som støtte til deres utvikling av kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger. 

 

De fleste barna starter i barnehagen i ett – års-alderen, og går i barnehagen til de begynner på 

skolen, og barnas behov varierer med barnas alder. 

Vi legger vekt på at aktivitetene skal være tilpasset barnas alder, og at de introduseres for flere / nye 

aktiviteter etter hvert som de blir kjent og trygg i barnehagen, og eldre. 

(jfr s.10 om progresjon) 

 

 

Omsorg, lek og læring 

De viktigste forutsetningene for at barn skal kunne utvikle en sosial 

handlingsdyktighet og evne til å kommunisere med andre, ligger i måten 

sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter ivaretas i barnehagen, altså i 

det gjennomgående innholdet og arbeidsmåtene. 

God omsorg er en forutsetning for utvikling og læring. Den har en verdi i 

seg selv og skal prege alle situasjoner i barnehagen. 

Vi voksne skal vise oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos 

hvert enkelt barn, det unike i situasjonen, og i gruppa. 

Leken er barnets viktigste læringsfaktor, og skal ha en framtredende plass 

i barnas hverdag i barnehagen. 

Leken er lystbetont, frivillig, spontan, og det er en aktivitet som er tilfredsstillende i seg selv. 

Gjennom leken legges grunnlaget for barns vennskap med andre. I samhandling med andre legges 

grunnlaget for læring og sosial kompetanse, kanskje det mest vesentlige barnet lærer i barndommen. 

 

For å utvikle et godt og skapende lekemiljø i barnehagen  

må vi voksne være bevisst på vår rolle som modeller og  

også hvordan vi på ulike måter kan være med å begrense  

eller utvide barnas lek.  

Vi er tilgjengelige for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre. 

Læring: Barna lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og deres interesser og spørsmål er med på 

å danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. 

Vi skal være anerkjennende i vår væremåte i fht. barns læring. Vi skal støtte og utfordre gjennom 

varierte opplevelser, kunnskaper og materialer. 

Barna skal få oppleve gleden ved å mestre i ulike situasjoner; alt fra å kle på seg selv, til å gå på ski 

og sykle. 

 

 

 

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.  

Dette kommer til uttrykk gjennom samspill mellom barn og mellom barn og voksne. 

Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser, i alle situasjoner.  
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Hverdagen i barnehagen er preget av gode følelsesmessige opplevelser, fylt av humor og glede. 

Kvaliteten på samspillet i barnehagen er helt sentralt for barnas mulighet til å utvikle et positivt 

selvbilde, og sosial kompetanse. 

 

Som støtte for dette arbeidet har vi valgt å bruke deler av et program for foreldreveiledning, 

utarbeidet av 

Barne, ungdoms – og familiedirektoratet, 2016. 

 

1. Vise positive følelser - vise at du er glad i barnet. 

2. Justere deg til barnet og følge dets utspill. 

3. Snakke til barnet om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en følelsesmessig samtale.      

4. Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre. 

5. Hjelpe barnet til å samle sin oppmerksomhet, slik at dere har felles opplevelse av ting i 

omgivelsene. 

6. Gi mening til barnets opplevelse av omverdenen ved å beskrive det dere opplever sammen 

og ved å vise følelser og entusiasme. 

7. Utdype og gi forklaringer når du opplever noe sammen med barnet. 

8. Hjelpe barnet å kontrollere seg selv ved å sette grenser for det på en positiv måte - ved å 

lede det, vise positive alternativer og ved å planlegge sammen. 

 

Disse samspillstemaene skal ligge til grunn i samspillet mellom barn og voksne både i leken og i 

alle hverdagsaktiviteter slik som stell, måltid, av-/påkledning, hvile og hygiene. 

Ved å vektlegge ulike former for samspill kan vi hjelpe barna til sosial handlingsdyktighet, og til å 

utvikle evne til å kommunisere med andre. 

Arbeidet med samspill i forholdet barn / barn, barn / voksen og voksen / voksen, foregår 

kontinuerlig i alle situasjoner som lek, ulike gruppeaktiviteter, samlinger, turer, måltider o.s.v. 

Gjennom samspill møter barnet erfaringer om seg selv, andre mennesker, og om miljøet rundt seg. 

Det er derfor viktig at forholdene blir lagt til rette for et sosialt miljø hvor både barn og voksne 

opplever gode samspills – situasjoner. 

 

SAMSPILL ER: 

Evne til å fungere sammen med andre i gruppe, i lek og andre 

aktiviteter. 

I vår barnehage ligger forholdene godt til rette for lek i mindre grupper. 

Barna kan velge aktivitet på et av aktivitetsrommene ut fra egne 

interesser og ønsker. Her har de få barn å forholde seg til og kan 

fordype seg i lek uten å bli avbrutt av annen lek / andre barn. 

På denne måten knytter de kontakter med barn i ulik alder fra ulike 

avdelinger, og med forskjellige voksne, og er med på å skape fellesskap 

i hele barnehagen. 

Den voksne skal ha en aktiv rolle ved å observere slik at de kan gå inn i 

barnas lek for å hjelpe barn inn i leken, og hjelpe dem å løse evt. konflikter. 

 

Evne til å forholde seg til omverdenen, miljøet rundt oss. 

Utelek på barnehagens eget uteområde er en viktig del av det daglige innholdet. Slik lærer barna å 

ta vare på naturen, sette pris på årets rytme, bli kjent med, og å bruke sansene, og enkle 

trafikkregler. 

Barnehagen har egen bålplass på haugen mot skolen, og grillhytte. Begge steder blir brukt av både 

små og store barn. 

Vi har opparbeidet et  ”referanseområde” i skogen ved Bjørndalslisletta, ”Trollskogen”, som brukes 

av alle barna. 
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Skogen, lysløypa og andre områder i nærmiljøet brukes ofte av større / mindre grupper barn. 

Barnehagen har et nært samarbeid med Mørkved sykehjem. (se s. 23 og tema – og prosjektarbeid) 

 

Evne til å ta andres perspektiv, utsette egne behov. 

Vi oppmuntrer barna til å hjelpe hverandre, for eksempel under måltidet, ved på / avkledning. 

Barna trener på å lytte til det andre barn forteller for eksempel i samlinger, og å kunne vente på tur. 

Vi ønsker å fokusere på følgende områder: 

 

Vennskap: 

 Utvikle evne til å vise omsorg for hverandre i hverdagen. 

 Vi ønsker at alle barna skal føle seg som en del av fellesskapet, og at hvert enkelt barn skal føle 

seg verdsatt av andre barn og voksne. 

 Vi legger vekt på at hvert enkelt barn skal bli godt tatt imot når det kommer til barnehagen. 

 Vi skal lytte til barnet når det har noe å fortelle og gi den enkelte oppmerksomhet. 

 Dersom vi voksne er bevisst på dette, er vi gode modeller for barna, og dermed utvikler de lettere 

evne til å vise hverandre omsorg.                                    

 

Konfliktløsing: 

 Barna bør lære å løse konflikter på en konstruktiv måte, sette ord på ting. 

 De voksne snakker med barna om hendelser, hjelper dem på vei ved å sette ord på det som er 

vanskelig, hjelper dem til å sette seg inn i andres situasjon. 

 Samlingene blir også brukt til å ta opp vanskelige ting ved å snakke med barna om det. 

 

Skape / vektlegge gleden over felles opplevelser og tilhørighet. 

 Vi vektlegger samlende aktiviteter som måltid, samlinger, fellessamlinger. 

 Barn og voksne er sammen om forberedelser til aktiviteter som skal skje; dekke bord, hjelpe til 

med matlagning, forberede fellessamling. 

 Vi vil utnytte rutinesituasjoner som på – og avkledning og stellesituasjon til å snakke med barna. 

 

 

Samarbeid 

 Vi vil legge til rette for felles aktiviteter i ulike typer lek; for eksempel byggelek, familielek og 

ulike formingsaktiviteter. 

 Barna har enkle arbeidsoppgaver sammen, på tvers av avdelingene. 

Eks: en 3 -åring og en 4 -åring fra Hvitveisen og Kråkeslottet er «ryddesjefer» i uteskuret 

sammen med en voksen. Sammen har de ansvaret for at leker og sykler blir satt ordentlig på 

plass og at det er ryddig i uteskuret.  

 Barna skal oppmuntres til å ta ansvar. 

 Mange barn liker å hjelpe de voksne med ulike arbeidsoppgaver; legge sammen klær, gå med 

beskjeder til en annen avdeling, og lignende. De voksne skal være flinke til å  «bruke» de barna 

som har lyst. Barna føler seg betydningsfulle, og de som er litt forsiktige vil sannsynligvis få lyst 

etter hvert. Når barna føler seg betydningsfulle øker selvtilliten. 
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BARNEHAGENS FAGLIGE INNHOLD – DE 7 FAGOMRÅDENE 

 

For å sikre et allsidig innhold i barnehagen, forutsetter rammeplanen at alle barn skal få del i innhold 

fra alle 7 fagområder hvert år.  Hvordan dette blir tilpasset barnas alder og utvikling er nedfelt i 

barnehagens årsplan. 

Barnehagens arbeidsmåter er i stor grad tverrfaglig. Fagområdene vil derfor sjelden eller aldri 

arbeides med isolert, men gli over i hverandre og overlappe hverandre.  Ett tema kan være kjernen i 

et temaopplegg, mens elementer fra et eller flere av de andre kommer inn som hjelpemidler eller 

sidetemaer. 

Mørkvedmarka barnehage tar imot barn i alderen 0 - 6 år.  Aldersspredningen er med andre ord stor 

og barnehagens største utfordring i planleggingen blir derfor å skape progresjon og utvikling i barnas 

møte med fagområdene.   

«Progresjon» betyr utvikling og framskritt. Barna må ha noe å strekke seg etter, lære noe nytt og 

erfare at dette bygger på kunnskaper, innsikt, ferdigheter og holdninger som de har tilegnet seg 

tidligere. (Rammeplanen) 

Vi må derfor tenke langtidsplanlegging over flere år.  

En langtidsplan må ivareta hensynet til progresjon i barnas læring og opplevelser gjennom hele 

barnehageoppholdet, i forhold til både gjennomløpende, og tidsavgrenset innhold. 

I praksis betyr det at barna er med på forskjellige aktiviteter utfra alder og modenhet: Det kan f.eks. 

være aldersinndelte grupper, hvor innholdet er det samme, men innfallsvinkelen forskjellig. Det kan 

være formingsaktiviteter der barna først eksperimenterer med materialer, for så å kunne bruke det på 

forskjellige måter. 

 

 

Mørkvedmarka barnehage planlegger i forhold til årets rytme.  Vi arbeider på tvers av avdelingene 

med periodeplaner. 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst. 

Rammeplanen: 

«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin 

språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna 

møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid 

og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig 

nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike 

formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon 

og møter med språk og kultur. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og 

skriftspråk.» 
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Førskolealderen er den viktigste utviklingsperioden for talespråket. Tidlig og god språkstimulering 

er en viktig del av barnehagens innhold. 

Språket læres ved å bli brukt, og alle aktiviteter barnet deltar i med engasjement og interesse, kan 

knyttes til å fremme talespråket. 

Vi vektlegger å gi barna varierte og rike erfaringer, utfra alder og modenhet. 

Samtaler med barna i grupper og enkeltvis, lesing, sang, rim og regler, både spontant og i mer 

voksenstyrte situasjoner, er aktiviteter som er nødvendig for utvikling av et rikt språk. 

 

Foreldre og hjemmemiljø har selvfølgelig også stor betydning for barnas språkutvikling. 

Det er viktig å fokusere på følgende også hjemme: 

 Snakk mye med barnet, ikke til barnet. 

 Bruk vanlig språk, ikke «babyspråk» 

 Les bøker som passer og engasjerer, helst hver dag, for eksempel som en fin, rolig avslutning 

på dagen. 

 Bruk rim, regler og sanger. 

Hvert barn har en perm med sanger og rim / regler på plassen sin i garderoben. Disse sangene synges 

mye i barnehagen, og barna kan dem. Foreldre kan gjerne låne permen med hjem, og bli kjent med 

sanger, rim og regler. 

Vi oppfordrer foreldre til å be om tips på avdelingen når det gjelder bøker og lignende, hvis det er 

behov for det. 

 

TRAS  

TRAS står for «tidlig registrering av språkutvikling.» 

Kartleggingsredskapet TRAS skal brukes til «kartlegging» / registrering av språk hos alle barn 

over 2 år. 

Dette skal gjøres 2 ganger i løpet av barnehageåret. 

Dette er et viktig verktøy for å kunne gå inn med ekstra hjelp / oppfølging i fht språk / språkutvikling 

så tidlig som mulig 

 

Vi jobber med språkstimulering på følgende måte: 

Det uformelle daglige samspillet mellom voksne og barn er grunnleggende for utvikling av språk og 

kommunikasjonsevne. 

Dette foregår kontinuerlig, i alle situasjoner som lek, ulike gruppeaktiviteter, samlingsstunder, turer, 

måltider osv. 

Bare gjennom samspill med andre barn og voksne kan barna utvikle sosial handlingsdyktighet, og 

dermed utvikle evnen til å kommunisere med andre. 

 

Daglig: 

De eldste barna 

 Aktivitet på aktivitetsrommene: Oppmuntre til samtale / kommunikasjon barn/voksen og 

barn/barn. 

 Kort samling på den enkelte avdeling ført 1.måltid; bruke rim, regler, sang, samtale 

 Barnehageåret 2018 – 2019: 

«Lesevenn»: 

 I samarbeid med Innstranden sanitetsforening er det lesestund for barn fra alle avdelingene. 

 Forskjellige damer fra Sanitetsforeningen kommer hver tirsdag, har med seg bøker. 

 

 

De yngste barna 

 Kort samling på den enkelte avdeling før 1.måltid: Innholdet kan være: Lese/se i bøker., sang, 

rim,og regler, dramatisering acv eventyr, bruk av hånddukker og flanellograf 
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Kropp, bevegelse, mat og helse 

Rammeplanen: 

«Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. 

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, 

mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan 

få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne 

forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet 

om egne og andres grenser.» 

 

Hverdagsmaten som lages i barnehagen er sunn og næringsrik. 

Barnehagen lager lunsj hver dag med grovt brød og forskjellig pålegg, frukt og / eller grønnsaker. 

Vi legger vekt på at barna skal få være med underveis og dermed lære noe om hva som er sunn mat. 

Bursdagsmeny: Vi lager noe godt sammen med bursdagsbarnet. De kan velge mellom fruktfat, 

vafler el.  

 

Progresjon: 

1 – 2 åringene: 

De minste får nok tid til ro, hvile og søvn. 

Hverdagsaktiviteter som stell, måltider, av / påkledning skal ta mye tid. Vi utnytter disse situasjonene 

til samspill, men oppmuntrer barna til å klare selv. 

Vi prioriterer tid til å støtte barna til selv å utføre daglige gjøremål som å krabbe, klatre, gå selv, sile, 

huske, bruke ribbevegg. Vi vektlegger å utforme inneareal slik at vi kan ha mye bevegelse / sang / 

musikk. 

Uteaktivitet: Vi er mye ute og barna får oppleve naturen, forskjellig terreng og de ulike årstidene. De 

får utforske og bli kjent med naturelementene, og bruke forskjellige redskaper som bøtte, spade etc. 

3 – 4 åringene: 

Vi vektlegger det samme som for de minste barna, men turene blir lenger, barna får gjøre seg kjent 

med større områder utenfor barnehagen og bruker barnehagens uteområde mer på egenhånd. 

5 – 6 åringene: Vi oppmuntrer dem til fysiske utfordringer som ski, skøyter, klatring. 

Dette gir barna en verdifull følelse av mestring, og styrker troen på seg selv. 

 

Vi legger til rette for «et pusterom» for barna som ikke sover i løpet av dagen; ei rolig stund med 

lesing, høre på rolig musikk e.l. Vi «ser» enkeltbarns behov for en rolig stund på sofaen, og gir 

mulighet for det når det er behov for det. 

 

 

Kunst, kultur og kreativitet. 

Rammeplanen: 

«Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget 

skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former 

og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal 

støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Fagområdet omhandler 

uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, 

arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk.» 

 

Forming; et tilbud til barna på lik linje med lek på klosse/ familierom. Vi legger vekt på at barna i 

størst mulig grad skal få velge materiale og hva de vil lage. Barna jobber med materialet utfra sine 

forutsetninger; bli kjent med det, leke, eksperimentere. Det er prosessen og gleden over å 

oppdage/beherske/ lære noe nytt som er viktigst. Det skal også være plass til de barna som er kommet 

lengre i sin utvikling og som er mer opptatt av at det de lager skal «bli noe» som de kan sette ord på. 

I forbindelse med spesielle tema, som f.eks. jul, karneval/ fastelavn, påske forsøker vi å overføre 

tradisjoner ved å la barna lære f.eks. spesielle teknikker, eller lage spesielle ting. 
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Innenfor visse rammer er utgangspunktet hele tiden at barna skal få velge utfra egne interesser og 

modenhet. 

Musikk/drama: sang/ sangleker, rim/regler, dramatiseringer, enkle aktiviteter med 

rytmeinstrumenter er elementer i barnehagehverdagen som brukes spontant når barna/ de voksne har 

lyst, i garderobesamlinger, samlingsstunder og fellessamlinger. 

 

Progresjon: 

1 – 2 åringene: Bruke enkle bevegelsessanger, rim, regler, sangleker, kle seg ut, lytte til musikk. Vi 

introduserer enkle formingsaktiviteter som tegning, maling, plastelina. Lek i sand, vann, snø. 

3 – 4 åringene: Bygge videre på det 1 – 2 åringene gjør. I tillegg dramatiserer vi, barna er aktivt med 

i fellessamling, bruk av flanellograf i eventyrfortelling. 

De er med på museet, på ballett, bibliotek, kunstutstillinger, ser på skulpturer i byen, og stifter 

bekjentskap med kunstnere gjennom bilder, bøker etc. 

5 – 6 åringene: De er med på flere kulturaktiviteter enn de andre, jobber med ulike prosjekter over 

tid. 

 

 

 

Natur, miljø og teknologi 

Rammeplanen: 

«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for 

naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare 

biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen 

skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen 

som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til 

ulike årstider. 

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av 

naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette 

for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen 

og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.» 

 

Gjennom ulike aktiviteter ønsker vi at barna skal utvikle et positivt forhold til naturen. Vi vil derfor 

bruke naturen aktivt og gjennom dens mangfold av opplevelser og aktiviteter, oppmuntre barna til 

nysgjerrighet og undring, til utforskning og eksperimentering. 

Ved å bruke naturen aktivt vil barna lære om dyr og vekster.  Ved å dyrke egne planter ute og inne 

vil de også få innsikt i vekstsyklusen, og lære å ta vare på alt som vokser og gror. 

I barnehagen får barna kjennskap til tekniske hjelpemidler. Vi tar bilder, bruker datamaskin, 

oppvaskmaskin, vaskemaskin og andre vanlige hjelpemidler. 

 

Progresjon: 

1 – 2 åringene: Vi prioriterer å bruke tid på å la barna gjøre selv; krabbe, klatre, gå. Vi legger til rette 

slik at vi kan bruke areal inne til bevegelse, sang og musikk. 

De minste barna skal ha nok ro, søvn og hvile. 

Vi lar dem møte / bli kjent med ulikt materiell og annet lekeutstyr. De får hjelp til å utforske og bli 

kjent med barnehagens uteområde.  

De voksne legger til rette og støtter barna i allsidig og utviklende aktivitet, og de får oppleve naturen 

og de ulike årstidene. Vi gir dem erfaringer, opplevelser og lar dem utforske naturelementene, og de 

får bruke bøtte, spade osv. 

De utvikler sanser og ferdigheter i naturen, og med forskjellig lekeutstyr og apparater. 

Personalet legger til rette slik at barna skal oppleve størst mulig grad av mestring / gjøre selv i 

rutinesituasjoner som måltid, av – og påkledning, pottetrening etc. 

3 – 4 åringene. 
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Det samme som de minste barna, men turene utenfor barnehagen blir lengre. Barna bruker 

barnehagens uteområde på egenhånd, mer uavhengig av de voksne. De drar til 4H – gården, og vi 

oppmuntrer til allsidig fysisk aktivitet, som f.eks. skigåing. 

Barna velger i større grad finmotoriske aktiviteter som klipping, liming tegning, fordi de behersker 

det bedre. 

5 – 6 åringene: Vi tar hensyn til at barna trenger større utfordringer og vi legger til rette for ski, 

skøyter, klatring etc., så langt det er mulig. 

 

 

Antall, rom og form. 

Rammeplanen: 

«Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå 

sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og 

legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst 

og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas 

undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing. 

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, 

orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille 

spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.» 

 

Utnytte daglige situasjoner til å fokusere på mengder, form, størrelser etc. 

 

Tall og telling: 

Telle kopper og fat når vi skal dekke bordet. 

Matlaging; måle opp mengder. 

Spille spill; terninger, memory, lotto etc. 

Sortering 

Rim, regler og eventyr. 

 

Matematiske begreper: 

Bevisst bruk av ord og utrykk 

Synliggjøre tall og symboler 

 

Form og mønster: 

Utelek 

Forming; klipping, plastelina, tegning etc. 

Lek med ulike typer klosser (Lego, Duplo, treklosser). 

 

 

Etikk, religion og filosofi 

Rammeplanen: 

«Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger 

verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens 

samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. 

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike 

religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape 

interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. 

Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få 

anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen 

bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft. 

Barnehagen skal bidra at barna får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv 

og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.» 
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Overføringer av normer og verdier står sentralt i kulturformidlingen.  Det er foreldrene som har 

hovedansvaret for barnas verdimessige oppdragelse 

Religion er en del av kulturen.  Barns tros- og livsspørsmål må tas på alvor.  Det enkelte barns 

religiøse bakgrunn og tradisjoner må vises respekt.. Dette gjør vi ved at vi gir barna ro til undring, 

tenkning, samtaler, fortellinger og filosofi. Vi voksne må hele tiden være bevisste på vår atferd, 

holdninger og hvordan praktisk grensesetting i barnehagens daglige liv påvirker barna. 

Mørkvedmarka barnehage har barn og voksne med ulik kulturbakgrunn. Ved å sette oss inn i disse 

og barnas tradisjoner vil barn og voksne lære noe om toleranse og respekt for andres kultur. 

I forbindelse med markering av de kristne høytidene har Mørkvedmarka barnehage sine tradisjoner, 

hvor både de verdslige og religiøse sidene har sin plass. Under juleforberedelsene synger vi sanger 

både med og uten kristent innhold, tenner adventslys, feirer Lucia, har nissefest, og går rundt juletreet.   

Når det gjelder påsken formidler vi det kristne innholdet på en enkel måte.  

Vi fokuserer også på skiftet mellom årstidene; fra vinter til vår; nytt liv skapes, trekkfuglene kommer 

tilbake osv. På denne måten kommer påskebudskapet fram også i overført betydning. 

Vi ber foreldre gi oss beskjed dersom de ikke ønsker at barna skal delta på spesielle aktiviteter. 

I forhold til de kristne grunnverdiene, vektlegger vi aspekter som å hjelpe hverandre, 

ta vare på og vise omsorg for hverandre. Det skal være en del av vår daglige praksis. Alternative ord 

og vendinger; toleranse, solidaritet, medmenneskelighet etc. 

 

Progresjon: 

1 – 2 åringene. Vi voksne opptrer som gode rollemodeller. Vi veileder barna i normer, regler og 

sosiale ferdigheter ved hjelp av tydelig kroppsspråk og verbalt. 

Vi er bevisst vår egen sinnsstemning og adferd. Vi er tydelige på å gi og ta imot hjelp fra andre voksne 

og barn, og det å gi og ta imot omsorg er det aller viktigste. 

Også de minste er med i juleforberedelser; med sang, formingsaktiviteter etc. 

Vi er tilstede og fanger opp undringer hos barna, og prøver å skape ro for enkel samtale om ting de 

undrer seg over. 

3 – 4 åringene: 

Med utgangspunkt i bl. a Steg for steg, hjelper vi barna å sette ord på følelser, veileder i rett og galt, 

og oppmuntrer til å sette ord på følelser, tanker, opplevelser. 

Vi møter barnas undring, spørsmål og tro med respekt, og undrer oss sammen med dem.  

Barna er med på juleforberedelser, adventssamling etc. 

 

 

5 – 6 åringene: 

Vi bruker tid til samtale, undring og diskusjon sammen med barna. De er med på juleforberedelser, 

leser juleevangeliet, er på adventssamling. 

 

 

Nærmiljø og samfunn. 

 

 

Rammeplanen: 

«Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring 

med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal 

barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.  

Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og 

yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike 

familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med 

å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene.» 

 

Barnet kommer i barnehagen og blir kjent med et organisert fellesskap utenfor familien.  Vi bruker 

god tid til tilvenning slik at barnet føler seg trygg i barnehagen sammen med barn og voksne.   
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Barnehagen har jevnlige turdager. Disse turdagene brukes mest ute i naturen i nærmiljøet.  Vi ser 

hvor barna bor, barn og voksne går sammen på butikken, besøker skolen.  

Barna skal også bli kjent med noen historiske endringer i lokalsamfunnet. 

Av og til tar vi buss inn til byen og besøker byens museer¸ 

Vi lar barna oppleve demokrati ved å la dem være med å ta avgjørelser og medvirke i ting de har 

forutsetninger for. Alle skal ha like mye oppmerksomhet, uavhengig av alder og kjønn. 

Vi har et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. 

Barna skal bli kjent med at samene er Norges urbefolkning, og vi lar dem få kjennskap til samiske 

fortellinger, sagn etc. 

 

Progresjon: 

1 – 2- åringene: 

Vi tar utgangspunkt i det kjente for de minste barna. Det viktigste for dem er å bli trygg i barnehagen, 

bli kjent med de voksne, og etter hvert de andre barna. 

Nærmiljøet er barnehagen, inne og ute. 

3 – 4 åringene: 

Barna utvider «aksjonsradiusen» sin, og får kjennskap til nærmiljø og samfunn rundt seg; butikken, 

skolen, skoleplassen etc. 

5 – 6 – åringene: 

De eldste barna prioriteres når det er aktiviteter som involverer Universitetet, Flymuséet, og lignende 

institusjoner. 

Vi går mer i dybden på temaer som handler om ulike tradisjoner og levesett.  

Eks: Ulike kulturer barna i barnehagen representerer, samisk kultur.  
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DAGLIGLIVET I BARNEHAGEN (DAGSRYTME) 

Aktiviteter og klokkeslett er veiledende. 
HVA  HVORDAN 

KL.07.00 - 09.30:  

Mottak av barn 4 voksne begynner kl.07.00; møter barn / foreldre i 

garderoben / på avd. 

KL. 07.00 - 08.30  

Frokost / aktiviteter på 

basen 

Barn som ikke har spist frokost hjemme, kan spise i 

barnehagen 

Andre holder på med aktiviteter som tegning, 

puslespill, lego, bøker o.l. 

KL.08.30 - ca.10.30:  

Akt. på de ulike rommene / 

utelek 

 

 

 

Avhengig av at det er nok bemanning, kan barn være på 

de ulike rommene. 

Avd. har ansvar for å bemanne rommene. 

Antall barn på rommene begrenses utfra alder, 

sammensetning og akt. 

Utelek for de minste De som sover etter lunsj, og andre barn som har lyst, er 

ute 

KL. 09.00 – 10.30  

Aktivitet for de eldste 

barna en g.i uka. 

 5-åringene har ulike aktiviteter: Gruppa er satt sammen 

av barn fra alle avdelingene. 

 

KL. 10.30 – 10.45: 

 

Kort samling Hele gruppa på den enkelte avd. har en kort samling 

med opprop, kalender, litt sang. 

KL. 10.30 - 10.45:  

Fellessamling 1 gang pr. 

uke 

Alle barn og voksne samles på musikkrommet til felles 

samling. 

KL. 10.45 / 11.00:  

Måltid Ett barn / en voksen dekker bordet – ”smøre” – mat alle 

dager. 

Ca. KL. 11.30:  

Påkledning, toalett /potte/ 

bleieskift, legging 

De minste som skal sove blir lagt når de har behov for 

det 

KL. 11.30 - 14.00:  

 

Utelek Barna velger akt. ute på barnehagens område 

 

KL. 14.00: 

 

Måltid Knekkebrød e.l. og frukt 

KL.14.30 - 15.30:  

/ lek på avd. / akt.rom / /ute 

 

Etter hvert som rommene blir bemannet, kan barna 

velge hvilke aktiviteter / rom de vil være på. 

 

KL. 15.30 - 16.30 

 

Akt. på avd./ ute 

Henting 

Barnehagen stenger 

Tegning, spill, bøker o.l 

Vi er ute hvis vær og andre forhold tilsier det. 
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ÅRETS RYTME/ TRADISJONER 

Faste rammer skaper trygghet, forventninger og fellesskap. I en barnehage vil det være naturlig at 

det etter hvert skapes tradisjoner, faste markeringer og festdager som gjentas hvert år. Dette 

sammen med skiftninger i naturen fra årstid til årstid skaper” årets rytme”. 

 

Vår barnehage ligger nært naturen og det er naturlig at skiftninger i naturen har stor plass i vårt 

arbeid. Vi opplever, funderer, og lærer om forandringene fra årstid til årstid. Aktiviteter/ turer 

utendørs gir oss gode muligheter til å erfare frost, lukten av høst, sola som varmer osv. 

Dette er forhold som barn og voksne opplever igjen og igjen, hvert år, en rytme. 

Barnehagen har en del faste tradisjoner som blir markert hvert år. Disse aktivitetene/ dagene er 

vanlige tradisjoner i samfunnet rundt oss. I tillegg har barnehagen, foreldre, barn, ansatte valgt en 

del markeringer som vi ønsker skal være en del av vår barnehage, som f.eks. kunstutstillingen og 

vår måte å markere FN - dagen på. 
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Slik markerer vi spesielle dager / tradisjoner: 

 

FN – DAGEN 24. OKTOBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi forbereder oss til dagen med opplegg i 

barnehagen. 

Markere at det er barn i barnehagen fra 

forskjellige land og kulturer. 

Vi inviterer til foreldrearrangement. 

Foreldre lager mat. 

BARNEHAGENS BURSDAG Vi markerer barnehagens bursdag 

5.desember 

ADVENT / JULEFORBEREDELSER Forberedelser som baking, lage 

dekorasjoner, tenne adventslys, feire 

Lucia – dagen, lage julegaver, synge 

julesanger, ha nissefest, snakke / lese om 

hvorfor vi feirer jul, foreldrekaffe. 

 

SOLFEST Markere at sola er tilbake ca. 12.01. 

 

SAMEFOLKETS DAG 6. FEBRUAR 

 

 

Barna får innblikk i samisk kultur og 

levesett 

KARNEVAL Avvikles rundt fastelavn i slutten av 

februar 

 

SKI / AKEDAG Vi har ski / akedag på Bjørndalslisletta, 

med ski – og akerenn, vi spiser pølser og 

koser oss 

Etterpå får alle diplom el. medalje 

 

PÅSKEFORBEREDELSER / 

PÅSKEFROKOST 

Vi snakker om skiftninger i naturen, lager 

påskepynt, sår karse, og inviterer 

foreldrene til påskefrokost siste uke før 

påske. 

 

DUGNAD UTE Så sant vær og føre tillater det, rydder 

barn, foreldre og ansatte utelekeplassen 

etter vinteren, slik at det er fint til 17.mai 

 

17.MAI Denne dagen er barnehagen stengt. 

På forhånd har vi snakket om dagen, 

sunget sanger og laget pynt. 
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KUNSTUTSTILLING 

 

 

 

 

 

Vi lager utstilling av deler av barnas 

formingsarbeid – ca. midt i juni –  vi 

inviterer foreldrene til utstillingen, og 

serverer kaffe m.m.  

 

TUR FOR DE ELDSTE BARNA  Avslutning av barnehagetiden markeres 

med en spesiell tur. 

FELLES TUR, TIL ET FINT STED I 

FJÆRA 

Avslutning av barnehageåret før 

ferieavviklingen begynner. 

Barn og personalet drar med buss. Vi 

bader / vasser hvis det er vær til det, leker 

på stranda, plukker blomster – og griller 

pølser. 

BURSDAGSFEIRING Vi feirer barnas bursdag med krone, 

bursdagssang og flagget til topps. 

Bursdagsbarnet velger meny; frukt, vafler 

eller lignende. 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

TEMA – ARBEID DETTE BARNEHAGEÅRET 

 

 

«Barns rett til medvirkning» 

Temaet er tillagt stor vekt i den sentrale Rammeplanen. 

Forutsetningen for å gi barna mulighet for reell medvirkning, er at vi voksne er bevisste i forhold til 

hvordan vi møter barna; hva de ønsker å bruke dagen til, involvere dem i alle typer 

hverdagsaktiviteter, som matlaging, borddekking, påkledning etc. 

 

Bakgrunn: 

FNs barnekonvensjon 

Barnehageloven § 3 

Rammeplanen: 

«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal 

jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barns 

synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» 

 

Mål  

 Ivareta barnehagens samfunnsmandat. 

 Bidra til utvikling av sterke og trygge barn som tar del i samfunnet. 

 Få de ansatte til å stoppe opp, reflektere over egen praksis 

 Gi barna større mulighet til å medvirke der alder og utvikling gjør det mulig. 

 

FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører dem, og at 

barns meninger skal vektlegges. 

I barnehagen legger vi vekt på at barna skal få medvirke i sin egen hverdag. Vi ønsker at barna skal 

føle at deres mening har noe å si. For de barna som ikke har tatt i bruk det verbale språket, er vi 

observante og lytter til det non- verbale språket og tolker deres ønsker og behov ut fra det. 

At barna har medvirkning betyr ikke at dagen utarter seg i et kaos med fri flyt. Barna trenger 

grenser og tydelige og gode rollemodeller. Å la barna bestemme og ta alle avgjørelser selv er ikke 

rettferdig overfor barnet, og kan skape utrygghet og usikkerhet. 

Vi bestreber oss på å ha minst mulig fastlagte rutiner og voksenstyrte aktiviteter. 

Samlingsstunder med barna, hvor de får være aktive; de forteller om seg selv, velger sanger og 

aktiviteter, er med på å planlegge dagen sin. 

 Barna tar del i planlegging av turer. 

 Barna er med på daglige gjøremål. 

 Vide temaer som gir rom for aktiviteter barna ønsker å ha. 

 Tid og rom for barnas viktigste aktivitet; leken. 

 Barnas ønsker blir tatt på alvor, og følges i den grad det lar seg gjøre. 

 Barna oppmuntres til å velge, og vi tar oss tid til å snakke om valgene de tar. 

 Vi lar barna være eksperter på sitt eget område, nemlig det å være barn. 

 

 

I det daglige arbeidet har vi fokus på bl.a: 

 

 Barna skal bli tatt på alvor: Bli lyttet til og å få innflytelse på eget liv - tilpasset barnets alder 

og utvikling.  

 Det er en hektisk hverdag i barnehagen, barna slipper ikke til med det de kan - de voksne 

gjør det for at det skal gå fortere. 

De voksne kan bli bedre på å gi barna tid til å gjøre ting i sitt eget tempo.  

 For å kunne mestre må man øve seg.  
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 Barnehageansatte er ikke på jobb for å være effektive” husmødre”, men for å være gode 

veiledere for barna. 

 Vi skal tilrettelegge hverdagen slik at barna har mulighet til å” gjøre selv”;  

barna skal få øve seg på å løse konflikter, på å kle på seg, på å skjære frukt, på å vaske 

hender, på å hjelpe sin beste venn med glidelåsen og mye, mye mer.  

 Vi skal sikre at fagområdene dekkes inn gjennom hverdagens aktiviteter. 

 

 Gi barna tid til å klare det de faktisk kan selv uten at vi tar over. 

 Vi skal ha tid til å vente litt og se barnets intensjon før det gripes inn. 

 

 ” Servicevoksne” skaper hjelpeløse barn – Hvordan kan vi få øye på det barna faktisk kan, 

og la dem gjøre det selv? 

 Å kunne klare ting selv er viktig for selvtillit og selvfølelse.  

 

 Er barnehagen innrettet så barna har mulighet for å kunne gjøre ting selv?  

 Er det oppgaver de voksne gjør som barna ville vokse av å få lov til å gjøre selv? 

 

En konsekvens av å jobbe på denne måten er bl.a. færre faste, voksenstyrte aktiviteter. 

Vi har ikke faste dager for turer, opplegg som skrivedans etc. 

Vi oppmuntrer barna til å «tenke ut» selv hva de skal bruke dagen sin til, og planlegge sammen med 

de voksne. 

Dette forutsetter voksne som er til stede og på plass og ser hvert enkelt barn. Vi må fange opp 

barnas signaler, uansett hvilket nivå barna er på. 

 

 

Prosjekt «Livsglede for eldre»  

Mørkvedmarka barnehage har i flere år hatt et godt og nært samarbeid med Mørkved alders – og 

sykehjem der vi har vært på besøk ca. en gang i måneden. Vi har utvidet samarbeidet og er med i et 

prosjekt som heter «Livsglede for eldre». Dette innebærer et nærmere / tettere samarbeid med 

sykehjemmet der vi blir bedre kjent med de eldre som bor der. 

Vi går på besøk dit en gang 2.hver uke. Barna får gule Livsglede t-skjorter på seg, og det er 

skikkelig stas! Vi smører med oss matpakker og har med oss noen enkle aktiviteter som puslespill, 

bøker, tegnesaker ol.  

Hver avdeling har «sin» beboer på sykehjemmet som vi besøker. Det betyr at vi blir godt kjent med 

han/henne. Vi spiser alltid lunsjen vår der, og både voksne og barn blir godt kjent med dem som bor 

der og jobber der. 

Sangstunder rundt om på de ulike avdelingene er stas for ung og gammel. Barna synger og danser, 

og beboerne får oppleve gleden av å være sammen med barna, og vi får oppleve gleden av å være 

sammen med dem. Av og til får vi høre historier fra "gammeldager" og det er så stas! 

Før jul har vi litt juleaktiviteter som enkel forming, historier og sang som vi gjør sammen. Lucia og 

17. mai er også faste aktiviteter som vi deler med Mørkved alders og sykehjem. 

 

 

Realfag 

Realfag i barnehagen 

Bodø kommune var, sammen med to andre kommuner i Nordland, med i et realfagsprosjekt. I Bodø 

var det 8 barnehager og 4 skoler som var med i prosjektet.  

Prosjektperioden er over, men vi fortsetter å ha fokus på dette i barnehagen. 
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Vi har valgt å jobbe mye med: 

 Vær og klima 

Hovedmål: skape undring, nysgjerrighet og interesse for værets betydning for dyr, 

mennesker og planteliv. 
    

Stikkord: 

 Årstider 

 Temperatur 

 Nedbør 

 Vind 

 Sol 

 Skyer 

 

Vi har fokus på realfag i hverdagen. Vi lager søylediagram, teller, regner, måler og mye mer. Vi har 

også startet med forskjellige eksperimenter, både felles på huset og på hver avdeling. 

 

Vi tar i bruk alle realfag. 

Årets rytme, som er en del av barnehagens arbeid i dag, blir et naturlig utgangspunkt. 

Det blir en del av det daglige arbeidet, hverdagsaktiviteter, og aktiviteter utendørs. 

Konkret arbeid / forslag til aktiviteter integreres i planen barnehagen har i dag. 

Vi har startet å lage en ide perm, til felles glede og nytte for hele barnehagen. 
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Halvårsplan  høst 2019 
 

MÅNED UKE AKTIVITET 

AUGUST 34 Oppstart / tilvenning 

 35  

SEPTEMBER 36  

 37 Temaarbeid; høst; frukt,bær, grønnsaker 

 38 Foreldremøte 

 39 Brannvern / brannøvelse 

OKTOBER 40  

 41 Forberedelser til FN - dagen 

 42  

 43 FN – dagen markeres m. foreldrearr. 

NOVEMBER 44 . 

 45  

 46 Planleggingsdag fred.22.11. 

 47  

 48 Juleforberedelser         

DESEMBER 49 1.søndag i advent 1.12. Barnehagen 31 år 5.12. 

 50 Lucia fred.13.12. 

 51 Nissefest 

 52 GOD JUL 
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Halvårsplan  vår 2020 
 
 

MÅNED UKE AKTIVITET 

JANUAR 1  

 2 Forberede / feire solfest 

 3 Tema – arbeid 

 4  

FEBRUAR 5 Samisk kultur og tradisjoner 

 6 Vi feirer Samefolkets dag 6.febr.  

 7 Forberedelser til karneval 

 8 Karneval - fastelavn 

MARS 9  

 10 Ski / akedaguke 10 eller 11 

 11      

 12  

 13 Tema – arbeid; vår , påskeforberedelser  

APRIL 14 Påskefrokost  

 15 PÅSKE 

 16 Planleggingsdag 14.apr. 

 17  

MAI 18 Forberedelser til 17.mai 

 19 Dugnad 

 20 SØNDAG 17.mai  

 21 Avslutningstur for Solgruppa 

JUNI 22 Kunstutstilling 
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 23  

 24 Sommertur. 

 25 Ferieavvikling / sommeraktiviteter. 

 26  

JULI 27-31  

   

AUGUST 32-33  

 
Halvårsplanene er ment som en veiledende oversikt over spesielle aktiviteter som skal foregå. Øvrig 

temaarbeid foregår hele tiden parallelt med disse aktivitetene. 

 

 

 
 

 

 

 

Fotografering i barnehagen 
Strenge krav til personvern gjør at vi ikke tillater foreldre / foresatte å fotografere eller filme i 

barnehagen. 

De ansatte i barnehagen tar bilder som behandles / bearbeides ut fra dagens retningslinjer, og det 

dere foreldre gir oss tillatelse til. 

Vi ber om forståelse for dette. 
 

Helsefremmende barnehage 

God helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring. Barnehagene er 

en viktig arena for god helseutvikling. 

Grunnlaget for kriteriesettet bygger på FNs barnekonvensjon, 

barnehageloven, folkehelseloven og gjeldende 

Forskrifter for barnehager.  

Barnehagen er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Vi følger Nordland Fylkeskommunes anbefalte kriterier for helsefremmende barnehager 

http://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=15472&FilId=34972 

 

 

http://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=15472&FilId=34972
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OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE 

 

Barnehagen har overgangsrutiner på samarbeid mellom barnehage og skole i forbindelse med 

skolestart. Rutinen omfatter bl.a: 

 Samtale mellom barnehage og foreldre med tema skolestart. 

 Kontakt mellom barnehage og skole for å gi nødvendig informasjon om barna slik at 

overgangen skal bli best mulig. 

 Skolen inviterer til førskoledag og foreldremøte 
 

TRAFIKKSIKKERHET 

TRAFIKKSIKRE BARNEHAGER I BODØ KOMMUNE 

Vi jobber kontinuerlig med å være en trafikksikker barnehage. I samarbeid med dere foreldre 

ønsker vi å utvikle barnas evne til å ferdes i trafikken på en trygg og fornuftig måte. Vi oppfordrer 

dere foreldre til å være gode rollemodeller. Vær spesielt oppmerksom på ferdsel på barnehagens 

parkeringsplass, forskriftsmessig sikring i bil og bruk av sykkelhjelm og refleks. 

Barnehagen jobber ikke med trafikk som eget tema i en liten del av barnehageåret. 

Trafikksikkerhetsarbeid integreres i øvrig arbeid der det er naturlig. F.eks: enkle trafikkregler når vi 

ferdes i trafikken, bruk av refleks når det begynner å bli mørkt, sikring i bil etc. 

Ulikt materiell fra Trygg Trafikk er gode hjelpemidler.Vi har utarbeidet en egen handlingsplan for 

trafikksikkerhetsarbeidet.  

Barnehagen er godkjent som «Trafikksikker barnehage»  

 

BARN VI BEKYMRER OSS FOR  

Tidlige tiltak / tverrfaglig samarbeid 

Vi jobber systematisk i forhold til alle barn i barnehagen. Barnehagen har rutiner som sikrer at barn 

vi bekymrer oss for får tidlig hjelp – og at det handles i samarbeid med foreldrene. 

Aktuelle samarbeidsinstanser kan være helsestasjon / familiesenter, PPT, BUP, sykehus, 

barnehagekontorets fagteam, flyktningkontor, barnevern etc. 

 

EVALUERING OG VURDERING 

Evaluering av arbeidet er helt nødvendig for at tilbudet til barn og foreldre til enhver tid skal være 

så godt som mulig. Evaluering skjer fortløpende på avdelingsmøter, pedagogmøter, personalmøter 

og planleggingsdager. 

Personalet diskuterer hva som er gjort, hva som gikk bra, hva som ikke gikk bra, og hvorfor. Dette 

er utgangspunktet for videre planlegging, og for å sikre god kvalitet på innhold og gjennomføring.  

Vi anser det som svært viktig at foreldrene også er med på evalueringen. 

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger, og samarbeidsutvalget kan også brukes. Der har dere foreldre 2 

representanter inneværende barnehageår. 
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FORELDRESAMARBEID 

 

Jfr. Lov om barnehager § 1. Formål. 

« Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utvikling – og aktivitetsmuligheter i 

nær forståelse og samarbeid med barnas hjem» 

 

 

Informasjon mellom hjem og barnehage: 

Vi legger vekt på at informasjon til foreldre skal være så god som mulig. 

Eksempler på denne typen informasjon er periodeplaner, ukeplaner og annen info fra den enkelte 

avdeling som henges på oppslagstavlene i den enkelte garderobe, / sendes på e – post. 

Dersom noen har behov for papirutgaven, må det gis beskjed til avdelingen. 

Uformelt samarbeid: Barnehagen har rutiner for å ivareta den daglige kontakten med foreldre / 

foresatte. 

 

 

I tillegg har barnehagen foreldresamtaler og felles foreldremøter 

*Det avvikles min. 1 foreldremøte hvert barnehageår; innen utgangen av september. 

*Foreldresamtaler 1 - 2 ganger pr. år. Foreldre/personalet kan be om flere foreldresamtaler dersom 

det er behov for det. 

Andre foreldrearrangementer som dugnad ved behov, påskefrokost o.l. 

Daglig kontakt ved henting/ bringing. 

Gjensidig telefonkontakt; foreldrene oppfordres til å ringe ved behov. 

Vi oppfordrer foreldrene til å komme med tanker/ synspunkter som kan påvirke planlegging og 

arbeid i barnehagen. Dette kan gjøres på foreldremøter, foreldresamtaler eller når som helst 

ellers. 

 

Formelt samarbeid: For å sikre samarbeid med barnas hjem, har barnehagen et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg 

Foreldrerådet består av foreldre / foresatte til alle barna i barnehagen, og skal fremme deres 

interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 

barnehagemiljø. Det er et forum der alle foreldre kan møtes og diskutere ønsker og behov og 

komme med forslag til barnehagen. (Jfr Lov om barnehagen § 4) 

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt 

representert. Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens 

innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene. (Jf. Lov om barnehager § 5). 

Vi ønsker at Samarbeidsutvalget skal være et aktivt forum hvor vi jobber med temaer som foreldre / 

ansatte mener er viktig for arbeidet som gjøres i barnehagen. For å få dette til er vi avhengige av at 

foreldre er aktive og melder saker de mener er viktige. 

Dette kan gjøres til medlemmene i Samarbeidsutvalget 

Samarbeidsutvalget 2019 - 2020 
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Valgt av og blant foreldrene på foreldremøte 18.9.2019. 
 

Navn Avdeling Tlf. Mail 

Benedikte K. Underland Kråkeslottet 90674447 benediktekn@gmail.com  

Bente Brevik Kråkeslottet 95930199 Benteb5@hotmail.com  

Vara    

Annette Limstrand Kråkeslottet 97502407 annettelimstrand@hotmail.com  

Hans Kristian Underland Hvitveisen 91788104 HK_Underdahl@hotmail.com  

 

Og blant personalet på personalmøte 30.10.2018. 

Navn Avdeling Tlf Mail 

Laila G. Olsen Bikuben 95220933 Laila.Olsen@bodo.kommune.no  

Cathrine Røsnes Kråkeslottet 56834567 Cathrine.Rosnes@bodo.kommune.no  

Vara    

Anne Grethe Torsvik Hvitveisen 45267837 Anne.Grethe.Torsvik@bodo.kommune.no 

Robert Nilsen Revehiet 94972897 robert.erling.nilsen@bodo.kommune.no  

 

 Ikke valgt repr: Anna Sofie Lorentzen, styrer tlf. 992 77 915          

anna.lorentzen@bodo.kommune.no 
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BARNEGRUPPA 
 

 Antall barn pr.1.11.2019: 61 

 Antall plasser pr. 1.11.19: 81 

 Alle barnegruppene er aldersblandet. 

 Fordeling av barn på avdelingene: 

   

 

 Hvitveisen 15 barn (20 plasser)   
 

   3 barn født i – 14 1 jente  2 gutter 

   5 barn født i – 15 3 jenter 2 gutter 

   2 barn født i – 16 2 jenter 

   3 barn født i – 17 2 jenter 1 gutt 

   2 barn født i – 18 1 jente  1 gutt 

 

 Bikuben 14 barn (20 plasser) 

   

   3 barn født i – 14 3 jenter 

   2 barn født i – 15   2 gutter 

   3 barn født i - 16 2 jenter  1 gutt 

   4 barn født i – 17 1 jente  3 gutter 

   2 barn født i – 18 2 jenter 

 

 Revehiet 16 barn (21plasser) 
     

   4 barn født i – 14 1 jente  3 gutter 

   1 barn født i – 15 1 jente  

   6 barn født i - 16 3 jenter 3 gutter 

   2 barn født i – 17 1 jente  1 gutt 

   3 barn født i – 18   3 gutter 

 

 Kråkeslottet 16 barn (21 plasser)  
  

   5 barn født i – 14 1 jente  4gutter 

   1 barn født i – 15 1 jente   

   5 barn født i – 16 2 jenter 3gutter 

   3 barn født i – 17   3 gutter 

   2 barn født i - 18 2 jenter 

 

 21 barn i barnehagen er under 2 ½ år. 

 40 barn i barnehagen er over 2 ½ år. 

 

 Alle har 100 % plass. 

 

 21 barn i barnehagen er fler – språklige. 

 

 Barnehagen har 16 nye barn høsten 2019. 
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PERSONALET 2019 - 2020 

STILLING NAVN STILLINGSTR. AVDELING 

Styrer Anna Sofie Lorentzen 100 %  

Pedagogisk leder Laila G. Olsen 100 % Bikuben 

 Anita Skevik 100 %  Kråkeslottet 

 Anne Grethe Torsvik 100 % Hvitveisen 

 Linn Jeanette Nikolaisen 100 % Revehiet 

Barnehagelærer Hildur Bergundhaugen 50 % Kråkeslottet 

 Cathrine Aas 100 % Bikuben 

 Gro Siri Neeraas 100 % Hvitveisen 

Assistenter Tone Merethe Åseng  50 %  Bikuben 

Ekstra assistent- 

ressurs 

Carita Engen, Brage 

Isaksen (fra vikarbyrå) 

Engasjert høst – 19 

Totalt 50 t / uka, fordelt på 

ulike avdelinger utfra behov 

 

Fagarbeidere Annita Jonassen Larssen 50 % Hvitveisen 

 Bente Justad 50 %  Kråkeslottet 

 Dragana Slavkovski 100 %  Bikuben 

 Cathrine Røsnes 100 % Kråkeslottet 

 Robert Erling Nilsen 100 % Revehiet 

 Vibeke Uteng Johansen 100 % Revehiet 

 Rachel Nyvold 100 % Hvitveisen 

Lærlinger Rikke Aaselid Monsen 100 % Revehiet 

 Signe Fagermo Brennvik 100 % Bikuben 

    

Vikarer Inga Sofie Pettersen Tilkallingsvikar - enkeltdager Alle avd. 

 Vikarbyrå i hht 

kommunal 

innkjøpsavtale 

  

 


