
  

 Lekende og glade barn i en levende barnehage 

 Positivt og imøtekommende og engasjert personale 

 En klem fra en som bryr seg 

Ikornnes       barnehage 

Årsplan  
2018-19 
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10 Snartmat 

11 Foreldresamarbeid 

12 Tilknytning og tilvenning 
  Søvn og hvile i barnehagen 
13 Danning  gjennom omsorg, lek og læring,  

 Medbestemmelse 

14 Fagområdene:  Kommunikasjon, språk og tekst 

 Kropp, bevegelse, mat og helse 

15 Etikk, religion og filosofi 

 Nærmiljø og samfunn 

16 Antall , rom og form 

 Natur miljø og teknologi 

17 Kunst kultur og kreativitet, Solid Start  

18 Overgang til Skolen 

19 Samarbeidspartnere 

Leder  
Dette barnehageåret  blir  fokusområder  blant annet  relasjonsarbeid og leik, SmartMat, Solid 

Start og inkludering  barn med spesielle behov/ samarbeid med ulike instanser. Veiledningspedagogikk  
blir satsing hos personalet, der vi gjennom å være i utvikling vil gi barna et endå bedre tilbud.  
Vi vil være den beste barnehagen for barna deres, og ønsker tilbakemeldinger i hverdagen og 
en engasjert foreldregruppe!  

 

Vi er den eneste barnehagen i bygda med  egen kjøkkenassistent i 100% stilling og bruk av My-
Kid for å forenkle kommunikasjonen mellom barnehage og hjem. Velkommen til bruk av 

MyKid i august:) 

 

Barnehagen har  en personalgruppe med stor omsorg for barna deres:) 

 

 

Innhold 
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Åpningstida er 06.45 –16.45  
-Vi holder åpent til 17. 00 dersom du gir beskjed dagen i 
forveien, før klokka 12.00. 
 
 

Barnehagen er stengt 
Fra 21. desember tom 1. januar  
Påska: fra mandag 15.april tom 2. påskedag.  
Barnehagen er som hovedregel stengt 4 uker om som-
meren (fellesferien).  
 

Planleggingsdager  
1. 6.august– 18 
2. 9.november– 18 
3. 2.april– 19 
4. 31.mai– 19 
5. 21.juni– 19 
6. 5.august– 19 

Kontaktinformasjon  

Daglig leder  
Telefon: 94 16 94 44 
dl.ikornnes@bhg.no  
 

Småbarn 0—3 år  
Reveenka  
reveenka.ikornnes@bhg.no  
Telefon: 904 11 319  
 
Gullhår  
gullhar.ikornnes@bhg.no  
Telefon: 971 58 120  
 

Storbarn 3—6 år  
Regnbuen  
regnbuen.ikornnes@bhg.no  
Telefon: 915 80 234  
 
Kløverenga  
kloverenga.ikornnes@bhg.no  
Tlf: Raudkløver: 904 09 102  
Tlf: Kvitkløver: 482 55 806  
 
MyKid 
Facebook: Ikornnes FUS Barnehage 
  

Årsplanen bygger på Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som er en forskrift til barne-
hageloven. Det er et pedagogisk dokument som presenterer innholdet og arbeidsmetodene i vår 
barnehage. ÅRSPLANEN gir informasjon til de foresatte, eier, tilsynsmyndighetene, andre samar-
beidspartnere og er et viktig arbeidsredskap  for de som jobber i barnehagen.  
 

Arbeidet i barnehagen er forankret i 
Barnehageloven 

Rammeplan for barnehager 

Barnehagens vedtekter 

Serviceerklæringen for FUS barnehagene 

FN s barnekonvensjon 

Etiske retningslinjer for ansatte i FUS 

Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler 

Årsplanen 
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Personalet 

Ingvild K. Utgård 

Barnehagelærer 

Unni  Utgård 

Barnehagelærer 

Christina Ramstad 

Barnehagelærer 

Silje Nygård 

Pedagogisk fagarbeider 

Ann Kathrin Tynes 

Pedagogisk fagarbeider 

Lill Bringsvor 

Pedagogisk fagarbeider 

Karin Trandal 

Pedagogisk medarbeider 

Jirah Liper Emdal 

Praksis/ vikar 

Heidi Harstad 

Vikar 

Solveig Olsen 

Vikar 

Birgitte Sæbø 

Barnehagelærer 

Tove Pettersen 

Spesialpedagog 

Heidi Bolstad 

Daglig leder 

Bjørg Astrid Vik 

Kjøkkenassistent 

Småbarn 

Glødende, skapende og tilstedeværende voksne  

skal gi barna en kultur det er godt å være en del av. 
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Vår visjon 
Vi jobber for at alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv, og at alle skal få utnytte sitt fulle potensial.  Vi 
skal jobbe for at de blir best mulig rustet for resten av læringslivet. Vi vet at læringen som skjer i barnehagene 
legger grunnlaget for all senere læring. Fellestrekket ved alle våre barnehager er at leiken er utgangspunktet for 
all læring, der spesielt egenledelse i leik og læring står sentralt. 
Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør. 
Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med barn, foreldre og kollegaer. 
Visjonen inspirerer, motiverer og er selve grunnen til at vi ser frem til å gå til jobb hver dag. 
 
Sammen gir vi barndommen verdi; leik og glede hverdagsmagi og vennegaranti. 

Sammen gir vi barndommen verdi,  
lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti! 

Mona Borgundvåg 

Barnehagelærer 

Hanna Josefsen 

Barnehagelærer 

Camilla Almås 

Barnehagelærer 

Hanne Velle 

Barnehagelærer 

Jonas Al-Tawil 

Pedagogisk fagarbeider 

Mette Kvalsund 

Pedagogisk fagarbeider 

Åshild sæbø 

Pedagogisk fagarbeider 

Corey Kaminski 

Pedagogisk medarbeider 

Natalia Leknes 

Pedagogisk fagarbeider 

Hanne Merete  Storøy 

Pedagogisk medarbeider 

Ikornnes    barnehage 

Storbarn 
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Voksne som skaper leik og vennskap 
Her i Ikornnes FUS barnehage er den aktive, tilstedeværende voksne godt forankret i personalgruppa. 
Vi er tilstede i de magiske små øyeblikkene som utgjør så utrolig mye for relasjoner og samspill i barne-
gruppa. Det kreves at vi er nære omsorgspersoner og har dyp respekt for relasjonene barn har seg i 
mellom. Med innsikt og sensitivitet utøver vi vår rolle som tilretteleggere, veiledere, hjelpere og en god 
venn for barna. 
 
Vi ser når et barn trenger hjelp for å komme inn i leik. Vi setter ord til opplevelsene, siden vi vet at bar-
na har behov  for god språkkompetanse for å kunne delta og påvirke i de ulike sosiale relasjonene som 
oppstår i leik. Den gode leiken inneholder en egen verden av hverdagsmagi der vi kan gjøre alt, og alt 
kan skje. For å få til dette er det behov for voksne som er GLØDENDE, SKAPENDE  
og TILSTEDEVÆRENDE 

Glødende 
Gleder seg til arbeidsdagen 
Møter alle med et smil 
Ser barnet 
Lar seg inspirere av barna 
Kreativ og nytenkende 
Verdsette humor, og deler glede 
Åpne armer og et godt fang 
 

Skapende 
Engasjert 
Lar barna klare selv 
Finne ut nye måter å leike på 
Ting blir brukt på nye måter. 
Lage god arena for fellesskap 
Deltar i leiken 
Verner leiken 

Tilstedeværende 
Oppmerksom 
Undrer oss sammen 
Hjelpe og veilede i utfordrede situasjoner 
Ser at barn har ulike behov 
Skape forutsigbarhet, slik at barna mestrer å medvirke i 
hverdagen. 
Gir sikkerhet og trygghet 

Vennskap 
Vennskap i barnehagen vil si relasjoner mellom barn der de selv velger hvem de vil være sammen med.  
Intimitet, latter og gleden over å være sammen , ”et felles vi” er viktige kjennetegn på vennskap.  
I barnehagen er det de voksne sin oppgave å legge til rette slik at barna kan tilegne seg venne-

annskaffelses-kompetanse. Med det mener vi at vi gir barna mulighet til å utvikle gode so-
siale egenskaper slik at de selv kan skape gode relasjoner til andre mennesker.  I barneha-
gen jobber vi for å være tilstede for å styrke barnas EGENLEDELSE  
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Egenledelse i leik og læring 
Gode egenledelsesferdigheter gir samhandlingskompetanse og kommunikasjonsferdigheter og reduserer 
sjansen for mobbing. Barn som mestrer sammen i leik, mobber sjelden hverandre 
Fokus på leik og egenledelse er forebygging!!  
 
Barn bruker en rekke mentale verktøy når de løser sine daglige utfordringer. Barn må kunne starte 
opp, planlegge og organisere egen atferd. De må kunne regulere egne følelser i ulike situasjoner og 
være fleksible nok til å prøve ut ulike løsninger når det vert krevd noe nytt av de. Dette er avgjørende 
funksjoner for læring og mestring i leik og daglige aktiviteter, og en viktig forutsetning for utvikling av 
vennskap og god sosial kompetanse.  

FUS skolen  
Siden 2013 har egenledelse i leik og læring vært vår viktigste pedagogiske satsing, og det vil fortsatt 
være en viktig bærebjelke. For å sikre god grunnkompetanse i kjeden, vil en årlig gjennomføre grunn-
opplæring i egenledelse i leik og læring for nyansatte daglig ledere og pedagoger. 
 
Vi deler kunnskap og erfaringer. Her er et høyt faglig nivå! 

Forståelsen av egenledelse  
baserer seg på etablert  
pedagogisk teori, nyere forsking 
om barns utvikling, og moderne 
kunnskap om hjernen.  

Leiken gir de beste  forutsetninger for å utforske verden rundt seg.  

I  leiken  jobber vi med alle fagområdene i rammeplanen, og barnas utvikling. 
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Smartmat 

Vår kjøkkenassistent Bjørg står i hjertet av barnehagen og sprer glede og sunnhet: 

1. Vi serverer grønnsaker til måltidene  

2. Vi bruker ren fisk,  eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold  

3. Vi bruker rent kjøtt,  eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold  

4. Vi bruker mest mulig næringsrikt korn  

5. Vi balanserer inntaket av ulike typer fett  

6. Vi bruker vann som tørstedrikk  

7. Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer  

8. Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon  

Skal du være høyt og lavt, er liten men skal bli stor må du ha riktig mat. Vi skaper matglede gjennom 
riktig og sunt kosthold. Hodet og kropp skal utvikle seg, og alle små helter må ha overskudd til leik og 
læring hele dagen.  

Måltidene i barnehagen har en viktig pedagogisk funksjon. SmartMat er derfor knyttet til satsingen vår 
på egenledelse i leik og læring. Vi tar oss god tid, og gjør måltidene til en hyggelig stund. Dette gjør bar-
nehagen en fin arena for å gjøre barna kjent med et variert utvalg av råvarer 

Næringsrik og riktig mat 
som inneholder nok av 
de gode byggeklossene 
er en forutsetning for å 
sikre optimal utvikling 
av hjernen og resten av 
kroppen 
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Det daglige samarbeidet er viktig, både for å lære å kjenne hverandre, og for å få kunnskap om hvert 
enkelt barn. Vi ønsker et godt og åpent forhold til foreldrene. Terskelen skal være lav for å ta opp både 
godt og gale! 
 
Vi blir glade om dere som foreldre også tar initiativ til å spørre om hvordan barnehagedagen har vært! 
Det skjer noe hver dag, både smått og stort.  

Foreldresamarbeid 

Foreldrerådet 

Eierstyret 

Foreldresamtaler 
I løpet av oktober blir det gjennomført foreldresamtaler i barnehagen. Aller helst skulle vi ønske at vi 
kunne snakke med alle foreldrene hver dag, høre hvordan starten på dagen har vært, og få fortalt hva 
barnet har gjort på i løpet av barnehagedagen. I hektiske hente og bringesituasjoner er ikke dette alltid 
råd å få til. Er det noe du gjerne vil snakke med oss om, huk tak i oss, så kan vi trekke oss til siden for en 
prat. For å være helt sikre på å få fortalt om barnehagedagen til barnet, er det satt opp to foreldre-
samtaler i løpet av et barnehageår. Om ønskelig kan vi ta flere! Ikke gru deg på å ta opp ting med 
personalet, vi har taushetsplikt! Tilbakemeldinger på godt og vondt er med på å gjøre barnehagen 
bedre! Ingen spørsmål er dumme!!  

Består av alle foreldre/ foresatte i barnehagen. Rådet skal fremme foreldrene sine felles interesser, og 
bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt miljø. Barnehagen skal 
sørge for at saker av betydning skal bli lagt fram for foreldrerådet 

Eierstyret er økonomisk ansvarlig for aksjeselskapet og skal være et kontrollorgan for barnehagen. Vi-
dere fungerer eierstyret som barnehagen sitt øverste organ mellom generalforsamlingene. Styret består 
av en representant fra Trygge barnehager og daglig leder.  

Utvalget skal uttale seg om saker som har betydning for barnehagen sitt innhold, virksomhet, forholda 
til foreldre/ foresette, se til at barnehagen blir drevet innenfor lover, forskrifter og barnehagen sine ved-
tekter. Samarbeidsutvalget består av representanter fra foreldregruppa, personalgruppa, eier og styrer.  
SU kan ha ansvar for ulike sosiale arrangement og dugnadsarbeid.  
SU godkjenner barnehagen sin årsplan.  



10 

Evaluering 
Vi  evaluerer hele tiden  ting vi har gjort, dette blir grunnlaget for veien videre. 
Hvert år er unikt, og må legges opp ut fra de  barna vi har der og da 
Noe  som  fungerte godt i fjor, kan hende ikke fungerer i år, eller motsatt  
Vi er stadig i endring  

Dokumentasjon av arbeidet vi gjør danner utgangspunkt for nye planer og utvikling av barnehagen, 
og gir nyttig informasjon til de foresatte, eier og andre samarbeidspartnere.  
 

Vi dokumenterer gjennom  
Evaluering av periodene  
Barna sin egen perm, dokumentasjonspermen. Denne får de når de starter i barnehagen, og får med 
seg hjem når de slutter.  
Det barna lager i barnehagen  
Facebook  
MyKid 

Pedagogisk dokumentasjon 

Dokumentasjon er et middel 
som knytter rammeplanen 
nærmere barnehagehverdagen. 

Vi evaluerer ut fra: 
Tilbakemeldinger fra barna, både ut fra kroppsspråk og verbale tilbakemeldinger som barna gir  
Formelle og uformelle samtaler med foreldrene  
Planleggingsdager 
Avdelingsmøter annenhver uke 
Personalmøter en gang hver måned 
SU møte 
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Barnehagen som kulturarena 
 Tradisjoner i  Ikornnes FUS barnehage  

 Bursdagsfeiring  

 Fellessamlinger— På slutten av hver måned  samles hele barnehagen til sang ,leik, og skue-

spill.. Vi ta frem de barna som har hatt bursdag denne måneden. 

 FN cafe / FORUT 

 Brannvernuke  

 Pynting av juletre ved BUAS— Hvert år drar en liten gruppe barn bort til BUAS for å pynte 

juletreet til advent. Koselig tradisjon som både små og store setter pris på 

 St. Lucia—De to eldste aldersgruppene går i Lucia tog på Ekornes. Blant de eldste barna på 

storbarn er det trekning om hvem som skal være Lucia og hvem som skal være stjernegutt. Disse 

skal gå fremst i Lucia-toget ved  Ekornes . Den yngste aldersgruppa på storbarn skal gå Lucia tog 

inn til småbarn, lage god stemning og dele ut lussekatter.  

 Julebord—Det er veldig stas med barnas julebord i barnehagen. Da pynter vi oss med pene 

klær, leker selskapsleker, dekker fine bord, drikker fra stettglass og spiser god mat.   

 FUS dagen  

 Grunnlovsdagen  
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Den første tiden i barnehage er en tilvenningstid hvor barnet blir kjent med nye voksne og barn. Det er 
ikke bare de nye barna som trenger tilvenning, men også "gamle barn" som kommer tilbake fra ferie og 
skal møte nye barn og kanskje nye ansatte. Man trenger tid til å bli kjent og å gjenopprette og inngå 
vennskap. Her legges grunnlaget for trygghet.  
 
God kommunikasjon mellom foreldre og personale er viktig, vi har alle taushetsplikt. Vi legger vekt på 
å ha et kompetent personale som kan møte barn og foreldre på best mulig måte. Vi er tilstede for ditt 
barn og dets behov og tar vare på det. Vi vektlegger OMSORG som grunnpilaren i vårt arbeid med 
barna. 
 
Fra mange arbeidsgivere gis det 3 dagers permisjon ved tilvenning av barn i barnehage, for enkelte 
barn kan dette ta kortere eller lenger tid. Et godt samarbeid mellom foresatte og personalet er viktig. 
Foreldre og barn blir kjent med barne-hagen, mens personalet får se barna i kontakt med foreldrene 
sine. Noen er sjenerte, mens andre er frempå. For barnehagen kan det skape trygghet å kjenne litt til 
familien på forhånd.  
 

I barnehagen jobber vi med tilvenning og tilknytning ved å:  
 Se og respektere barnet og skape et fellesskap som gjør det godt.  

 Tilrettelegge tilvenningen til hvert enkelt barn.  

 Hver dag ta imot barna på en god måte.  

 Skape gode relasjoner ved å ha tid til barnet. 

Tilknytning og tilvenning 

Søvn er et viktig tema for små barn og ikke minst for deres foreldre.  
 
Søvnbehovet vil variere fra barn til barn. Som regel kan man ta utgangspunkt i at barn i barnehageal-
der  trenger 12-14 timers søvn i døgnet. En lur på dagtid vil altså være nødvendig for de fleste. Hvis man 
slutter med soving for tidlig kan det føre til  dårligere søvn/ oppvåkning om natten.  Det er ikke slik at 
mindre søvn på dagtid alltid fører til bedre og mer søvn om  natten. Hvile fører til mer energi og  større 
evne til å roe seg ned og sovne på en god måte om kvelden.  
 
I Ikornnes FUS  sover barna  ute i egen vogn. Barna som skal sove/ hvile en halvtimes tid får ligge på 
madrass inne. For alle barna i barnehagen legges det til rette for en rolig stund med høytlesing, lytte til 
rolig musikk, eller lignende i løpet av dagen.  

Søvn og hvile i barnehagen 

Ha også i tankene at barna er 
små. De trenger gjerne å slap-
pe av når de kommer hjem 
etter full arbeidsdag i barne-
hagen.  Aktiviteter som de skal 
delta i på ettermiddagene 
kommer tidsnok.  
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Medbestemmelse handler om å delta i beslutningsprosesser, være med å bestemme over hva som skal 
skje og hvordan det skal gjøres.  
 

I din barnehage:  
Har vi demokrati. Flertallet bestemmer, og barna bevisst-gjøres at valg har konsekvenser.  
Å ta et valg betyr å velge vekk noe annet. Vi skal ikke vanskeliggjør valget ved å gi for mange ting å 
velge mellom.  
Vi synliggjør for barna at de  faktisk får bestemme  
Barnet får oppleve at sin mening er viktig.  
Medvirkning betyr mye for barnets selvstendighet/selvbilde  
Barn med ulike funksjonsnivå får veiledning til å ta egne valg.  
Personalet blir bevisst på barnets kroppsspråk.  
Barna får bl.a. velge turmål, mat, pålegg, hva de skal  leke, hvor de skal leke.  

Personalet gir barna omsorg gjennom å trøste, hjelpe og la dem utvikle seg selvstendig. Omsorg er å 
være tilstede, sette grenser, å bry seg og gi trygghet.  
 
Personalet  har fokus på relasjonsbygging, konflikt-løsning, gode samspillmønstre i leken og er gode 
rollemodeller  
 
Personalet benytter seg av hverdagsepisoder til å filosofere, samtale og undre seg over livet og ulike 
verdier.  
 
Glede og humor skal også være kjennetegn ved barnets tilværelse i barnehagen.  

Danning gjennom omsorg, leik og læring 

En kan tenke at danning er en prosess som skjer i møte mellom menneske.  I barnehagen møtes både 
små og større mennesker. Her møtes folk med ulik bakgrunn, kultur, religion og utdanning. I barneha-
gehverdagen lærer barna å omgås mange ulike mennesker. 
 

I barnehagen jobber vi med danning i alle hverdagssituasjoner:  
 Bruke ord som «takk», «god morgen», «unnskyld», «takk for i dag», «kan du sende meg», «skal 

jeg hjelpe deg».  
 Respektere hverandre . 
 Spørre fint om å få  
 Støtter utviklinga av empati  «Danning er det du sitter 

igjen med etter at du har 
glemt det du har lært»  
-Ellen Key  

Medbestemmelse 
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0-3 år:  
-Språklæring  
-Voksne som støtte  
-Tegn og kroppsspråk  
-Bevegelsessanger  
-bekreftelse,  
også på de nonverbale utrykkene  
 
3-6 år:  
-Oppleve ulike kommunikasjonsverktøy  
-Se skriftspråket bli brukt  
-Være med å skape en tekst  
 
Hverdagsmagi:  
-Eventyr  
-Rim og regler  
-Dikt  
-Boklesing  
 
Hverdagssituasjoner:  
-Samtale om det vi gjør  
-Felles opplevinger  
-Språk som verktøy i vennskapssituasjoner/konfliktløsning  

Kommunikasjon, språk og tekst 

0-3 år:  
-Balanse-gå i ulendt terreng  
-Kroppens muligheter  
-Bli trygg på seg selv og  sin egen kropp  
 
3-6 år:  
-Allsidige bevegelser  
-Utfordringer  
-Ivareta kroppen  
-Ta pauser-hvile når kroppen treng en pause  
 
Hverdagssituasjoner  
-Handvask, stell, do trening  
-Sunne matvaner  
-Påkledning, riktige klær til rett årstid  
-Barnas forståelse av å være EN i en gruppe, selvbevissthet  
-Positiv selvoppfatning  

Kropp, bevegelse, mat og helse 

Språk er viktig for et barns 
identitet, som et verktøy for å 
medvirke i sin egen hverdag  

Gjennom arbeid med kropp 
bevegelse og helse skal per-
sonalet bidra til at barna 
skaffer seg erfaringer og ut-
vider forståelse og respekt 
for egne og andre sin kropp. 
Barna skal lære sunn kost og 
hygiene.  
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0-3 år:  
-Oppleve  
-ulike inntrykk  
-Se de andre barna og det de utrykker  
3-6 år:  
-Sosialiseringsprosessen  
-Utvikle respekt/toleranse  
-Den gylne regel  
-Venneanskaffelseskompetanse  
-Drama  
 
Hverdagsmagi:  
-Undre/filosofere, i naturen, i samtaler-Utforske i samling og i leik  
Hverdagssituasjoner:  
-Synge for maten  
-Vær mot andre som du vil andre skal være mot deg  
-Samlingsstund  
-Formidle kristne grunnverdier  
Hverdagen:  
-Hvordan er vi mot andre  
-Venner  
-Sosial kompetanse  
-Samling  
-Lek  

Etikk, religion og filosofi 

 
0-3 år: -Bli kjent med seg selv som en del av en gruppe  
-Bli kjent med nærområdet  
-Bli trygg på ALLE barn og voksne i barne-hagen  
 
3-6 år: -Hva finnes i nærmiljøet  
-Arbeidsplasser -Butikker -Gårder -Bibliotek  
 
Hverdagen:  
-Være en del av ei gruppe, at alle er like viktig 
-Demokrati 
-Likestilling 
-Kulturelle likheter/ ulikheter 
-Skape forståelse 
 
Hverdagssituasjoner  
-Bli kjent med nærmiljøet  
-Egen kultur  
-Før/nå historie  
-Fellesskap  
-Opplevelser  
-Lære av hverandre  

Nærmiljø og samfunn 

Barna skal tilegne seg re-
spekt for individet og 
mangfoldet i  barnegruppa 
med fokus på menneske-
verd, likeverd og  toleran-
se.  

Barna skal bli kjent med 
og delta i samfunnet gjen-
nom opplevelser og erfa-
ringer i nærmiljøet 
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Kunst, kultur og kreativitet 
0-3 år:  
-Erfare ulike materiale og teknikker  
-Oppleve kunst og kultur med hele kroppen  
3-6 år:  
-Erfare ulike teknikker  
-Oppleve estetiske kunstutrykk  
-Utrykke seg gjennom ulike kunstutrykk  
 
Hverdagsmagi:  
-Oppleve at inntrykk blir til utrykk  -Henge opp produkt  
-Vise frem resultat  
-Rollelek  
 
Hverdagen:  
-Få hjelp til å finne egnede uttrykksformer  
-Dans/ drama/ sang/ rytme  

Natur, miljø og teknologi 
0-3 år:  
Turer i all slags vær  
Bevegelse  
Bli kjent med årstidene  
 
3-6 år:  
Gårdsbesøk  
Fønix  
Naturhistorisk museum  
Grønnsakhage  
Turer  
 
Hverdagssituasjoner  
Naturen vår  
Så frø/planter  
Samle innsekt  
Bærekraftig utvikling 
 
Hverdagsmagi:  
Eksperimentere  
Forske på ting rundt oss  
Prøve ulike verktøy  
 
Hverdagssituasjoner:  
Undre seg over det som skjer i naturen, prosesser/samspill  
Smake sesongmat  
Kildesortering  

Gi barna anledning 
til å få kunst og kul-
turinntrykk og til selv 
og kunne utrykke seg 
estetisk  

Barna skal få oppleve natu-
ren og undre seg over natu-
rens mangfold.  
Barna får en begynnende 
forståelse for ei bærekraftig 
utvikling  
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0-3 år:  
-Forming  
-Bake, lære i lek  
-Plastelina  
-Romforståelse  
-Opplevelse av egen kropp i rommet  
 
3-6 år:  
-Bake  
-Jobbe med prosjekt  
-Tal og telling  
-Sortering  
 
Problemløsning:  
Hva må jeg gjøre dersom jeg:  
-Vil leke med noen?  
-Vil få tak i noe?  
Hverdagssituasjoner  
-Samlingsstund  
-Sanger  
-Måltid  
-Påkledning  
 
Hverdagsmagi:  
-Bygge hytte  
-Former av snø/ sand  
-Frø/ planter  
-Forming  

Antall, rom og form 

Solid Start Sykkylven 

Solid Start Sykkylven er en  satsning  på motorikk og fysisk aktivitet i barnehagen, etter inspirasjon fra 
Gausdalmodellen (http://www.gausdal.kommune.no/gausdalsprosjektet.193973.no.html )  
 
Satsingen er i samarbeid med kommunal fysioterapeut og ergoterapeut.  
 
Alle barna i alderen 3-6 år skal delta i 30 min systematisk trening 3 dager per uke.  
 
Solid Start  legger grunnlaget for utvikling av ferdigheier som skal gjøre barnet mer moden og klar for 
læring ved skolestart. Barna merker ikke at dette er trening, da det skal være en naturlig del av daglig 
lek og aktivitet. Det skal være morsomt og kjekt! Aktivitetene skal være for alle og tilpasses de barna 
som trenger ekstra tilrettelegging. 

Barna lærer seg grunnleggende 
matematiske begrep på en  
leikende måte og blir rusta til 
videre skolegang 
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Vi har et fellesarrangement på Slettegjerdet i Straumgjerde for alle førskolebarn i kommunen. Der får 
barna møte sine jevnaldrende i lek og aktiviteter, og samles til et felles måltid utendørs.  
Aktivitetshuset Fønix inviterer førskolebarna til snekkerverksted to ganger årlig. Der får vi veiledning og 
hjelp fra pensjonister og andre frivillige, og reiser hjem med flotte biler, båter eller fly.  
Barna øver seg på å passe  på og ta vare på hverandre. 
 
Førskolegruppen avslutter barnehagetiden med tur til leikeland, og en avslutningsseremoni  i  barneha-
gen.  

Overgang til skolen 

I hverdagen jobber vi  spesielt med:  
 Være selvstendig innen påkledning og hjelpe andre. Kunne spørre om hjelp.  

 Samarbeide, vente på tur, dele med andre og lytte til andre.  

 Vise toleranse og respekt gjennom å hilse, si takk og inkludere andre.  

 Vise empati gjennom å trøste andre, vise omtanke og omsorg. Være en god venn.  

 Vise ansvar gjennom å rydde etter egen aktivitet.  

 Holde orden på klærne sine /plassen sin.  

 Ta imot beskjeder og utføre oppgaver.  

 Ta ansvar for egne handlinger.  

Barna skal styrkes i at de er de eldste i barnehagen, og oppleve en barnehagehverdag som de gleder 
seg over helt frem til skolestart. Barna skal bli kjent med skolen sin, og bli trygg på hva de vil møte. Et 
godt samarbeid mellom barnehage, skole og foreldre, gjør skolen forberedt på å ta imot barna på en 
god måte 

Barnehagen skal ifølge rammeplan «legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, 
kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.» 
Dette gjelder ikke bare faglige kunnskaper, men likeså mye sosiale ferdigheter og selvstendighet. Der-
for kommer vi til å jobbe med dette gjennom hele året. Det er viktig at dere øver på det hjemme også.  

I førskoleklubbene jobber vi med: 
 begrepene de vil møte på skolen.  

 I fellesskap løser vi oppgaver spiller spill, leiker med tall, , telling, bokstaver og lyder. 
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Barnehagens samarbeidspartnere 
Barneverntjenesten 
Barnevernstjenesten arbeider etter Lov om barneverntjenester, og skal hjelpe barn og unge i alderen 
0—18 år som bor i Sykkylven kommune 

 

Foreldre må godkjenne hjelpetiltak i hjemmet. Eksempler på hjelpetiltak er: råd og veiledning knytt til 
foreldrerollen, økonomisk hjelp som ganger barnet, samarbeidsmøter, avlastning, opphold på familie-
senter eller familieråd. 

 

Barneverntjenesten ønsker å møte sine brukere med åpenhet, respekt og forståelse, og arbeider for å få 
en god dialog og et godt samarbeid med familiene og barna de er i kontakt med. Det blir lagt avgjø-
rende vekt på å finne fram tiltak som er til det beste for det enkelte barn. Alle ansatte i barneverntje-
nesten har taushetsplikt. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
Dersom barnehagen eller dere som foreldre har spørsmål eller bekymringer rundt barnet sin utvikling, 
trivsel eller tilpasning, er det lurt å ta kontakt med PPT. Den viktigste delen av arbeidet til PPT er å fin-
ne ut hvordan barnet sin situasjon kan bli bedre. Dersom alle parter er enige i at det skal skrives en sak-
kyndig vurdering skal denne sendes ti kommunen som må ta et enkeltvedtak basert på denne rappor-
ten. Det er viktig å merke seg at spesialpedagogisk hjelp er en individuell rettighet som kommunen er 
plikt til å oppfylle. Ofte er det spesialpedagoger som tar seg av den videre tilrettelegginga for barna, i 
nær samarbeid med PPT, heim og barnehagen. Samarbeid med foreldre og barnehagen er svært viktig 
når det skal utarbeides en individuell utviklingsplan til det enkelte barnet. 

Det er viktig å merke seg at: 

Forelder må ALLTID godkjenne at det blir sendt henvisning til PPT 

Personalet ved PPT og spesialpedagogene har taushetsplikt 

Alle tjenester ved PPT er gratis 

Helsestasjonen 
Tjenesten skal være et helhetlig tilbud som ivaretar den fysiske og psykiske helse hos barn og unge og 
familiene deres. Den omfatter helseundersøkelser, vaksinering, oppsøkende virksomhet (hjemmebesøk), 
helseopplysning og veiledning. 

Helsestasjonstjenesten skal være lett å oppsøke, enten det gjelder små eller store problemer. 

Brukere skal ikke betale egenandel når de er i kontakt med helsestasjon– eller skolehelsetjenesten. Det-
te gjelder også vaksiner som det offentlige pålegger eller oppfordrer brukere til å ta. For andre frivillige 
vaksinasjoner betales det egenandel. 

Ønsker du å komme i kontakt 
med barneverntjenesten, PPT 
eller helsestasjonen, ring      
servicetorget i Sykkylven 
kommune på telefon  

70246500 

Andre samarbeidspartnere: Eigerstyret, FUS nettverksgruppe, Sykkylven kommune, barneskolene, 
andre barnehager, kirka, politi– og brannstasjon, Ekornes, Fønix 
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