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Innledning:
Barnehagen skal utarbeide en årsplan som et arbeidsredskap for personalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser.
Årsplanen bygger på «Rammeplan for barnehagen» (RP-17) Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
«Stortinget har i lov 17. juni 2005nr 64 om barnehage(barnehageloven) fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og
oppgaver, jf.§1, §1a, §2, 3, §4 og § 5. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver8rammeplanen) fastsetter
utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver.»
Hvem er Marihøna barnehage:
Marihøna musikk- og friluftsbarnehage er en privat barnehage med 30 plasser fordelt på barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har 10
ansatte, og eies av Roar og Ann- Elisabeth Hustad. Barnehagen ble åpnet i nyoppussede lokaler på Grande høsten 2007.
Utbyggingen av Ørland flystasjon gjorde at vi mistet godkjenning til å drive barnehage i vårt opprinnelige lokale, og i januar 2018 flyttet
vi inn i et nyoppusset gammelt hus på Opphaug. Dette er den gamle Sorenskrivergården på Ørlandet, og dette har blitt en helt unik
barnehage, og vi er stolte av å kunne tilby barn og foreldre en barnehage med «historisk sus!» Huset vårt har en hjemlig og varm
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atmosfære, og vi ser viktigheten av å gi barna mulighet til å lære om kulturarv gjennom sansning og erfaring i et kulturhistorisk miljø
med estetikk i fokus.
Barnehagens satsningsområder er musikk og friluftsliv. I tillegg, har vi stort fokus på sunt og bærekraftig kosthold.
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1. Barnehagens verdigrunnlag
«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har
egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og
forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek,
omsorg, læring og danning skal sees i sammenheng.» (RP- 17 s 7)
I Marihøna barnehage betyr dette at vi bygger vår praksis på verdiplattformen vår og på Trygghetssirkelen:
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Verdiplattform

Marihøna musikk- og friluftsbarnehage

«Liten og trygg»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi er” Det lille alternativet”
«Det er meg det kommer an på» Voksenrollen
Vi har en liten og stabil personalgruppe, noe som skaper trygge rammer når alle kjenner alle.
Vi har et nært samarbeid med barnas hjem.
Vi har kompetente voksne som har leik i fokus. Vi ser på leik som grunnsteinen for en god barndom.
Vi har romslige og hjemmekoselige lokaler som innbyr til omsorg.
Sang og musikk benyttes aktivt og bevisst.
Gjennom friluftsliv ønsker vi å gi barna et positivt forhold til egen kropp og glede av å ferdes ute i naturen.
Vi har stort fokus på godt og riktig kosthold. Maten lages fra grunnen av og tilberedes sammen med barna, noe som
skaper glede og forventning til måltidene.
Arbeid med kulturarv skaper sammenheng mellom før og nå.
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Trygghetssirkelen
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I Marihøna barnehage møter barna og deres foreldre, voksne som er emosjonelt tilgjengelige. Vi er ute etter å skape gode
relasjoner, og å være voksne som støtter barnas følelser. Alle barn og voksne skal møte gode ansikter når de er i barnehagen.
Marihøna er en liten barnehage, med en liten og stabil personalgruppe. Barn og voksne kjenner hverandre godt, noe som skaper
trygghet i hverdagen. Alle i personalgruppa har relevant utdanning, og vi legger til rette for at alle kan ta kurs og videreutdanning
for hele tiden å kunne kalle oss en lærende organisasjon. Barnehagen driver med utviklingsarbeid lokalt og regionalt.
Barnehagens lokaler innbyr til nærhet og omsorg, og vi bruker begrepet rom i rommet når vi innreder, både inne og ute. Vi
skaper små, koselige kroker som innbyr til den gode leken. Vi har lekeprosjekter med søkelys på barns lekekompetanse, hvor vi
løfter begrepet lekekloke voksne. På den måten sørger vi for at de voksne er aktivt til stede der barna er.
Sang og musikk brukes mye, både etter oppsatte planer og spontant. Vi har eget kor som har øvelse en gang i uka. I Marihønakoret sørger vi for at hvert enkelt barn kan delta og oppleve mestring på eget nivå. Vi bruker mye bevegelse, og har fokus på
mestring og glede. Vi bruker også bevegelse, som hjelper oss å huske teksten bedre, samtidig som det gjør oss kjent og trygg på
egen kropp.
Sang brukes aktivt i overgangssituasjoner som et hjelpemiddel til å skape forutsigbare rammer for barna. Dette ser vi gir rom for
mestring og glede.
Gjennom friluftsliv og søkelys på godt og riktig kosthold, lærer vi barna å få et positivt syn på egen kropp. Vi bruker skogen og
nærmiljøet aktivt og bruker kropp og motorikk gjennom lek og utforsking. Naturen representerer en allsidig og variert lekeplass
for barn, der barnas grunnleggende bevegelser blir stimulert og som fører til en gunstig motorisk utvikling.
Vi lager all mat i barnehagen, og barna er med på å lage maten. Vi bruker i stor grad økologiske og kortreiste råvarer.
I barnehagen bruker vi Trygghetssirkelen som et verktøy for å forstå barna bedre. Dette er en tilknytningsmodell som lærer oss å
se barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre. Dette omhandler barns sosiale og emosjonelle utvikling, stressregulering,
psykologisk immunforsvar og psykisk og fysisk helse. Målet med denne modellen er å skape et godt grunnlag for trygg
tilknytning.
Vi bruker pedagogisk analyse som et verktøy i vår barnehage. Pedagogisk analyse er en systematisk måte å arbeide på, for bedre
å lykkes med utfordringer i forhold til barnegruppa eller enkeltbarn. Med denne metoden sikrer vi at vi hele tiden utvikler oss og
ikke blir stående fast i utfordringene. Metoden gjør oss også bevisst vår egen rolle i utfordringene, og sørger for at de voksne til
enhver tid tenker «Det er meg det kommer an på.»
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Det vi legger inn av trøst, omsorg, ømhet, glede og latter kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos de barna vi jobber
med. Hvert øyeblikk er en byggekloss. Barna skal få støtte i å mestre livet i trygge og utfordrende omgivelser; Livsmestring (jf.
RP17)
Bærekraftig utvikling er et fundament i vår hverdag. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. De voksne er
gode rollemodeller.
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2. Ansvar og roller
«Barnehageeieren og alle som arbeider i barnehagen, skal sammen bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen med
utgangspunkt i sine erfaringer og sin kompetanse.» (Rammeplan s. 15)
Barnehageeier har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Personalgruppa våren 2021/ endre
Ann- Elisabeth S. Hustad – eier og styrer
Roar Hustad: eier, vaktmester og musiker
Marianne Vik, renholder (Ikke avbildet)
Lise Wenes Melum – barnehagelærer/pedagogisk leder, småbarn
Torunn Strøm – barnehagelærer/pedagogisk leder, storbarn
Siri Moen - fagarbeider
Elin B Rønning - assistent/barnevernspedagog/spesped
Hanna Hennøen- barnehagelærer
Lena Verkland- assistent og kostholdsansvarlig
Mona Jassem- assistent (ikke avbildet)
Emma Seierstad Nilsen- lærling (ikke avbildet)
Stine Schanke Hovde- barne- og ungdomsarbeider/ ekstraressurs’
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3. Barnehagens formål og innhold
«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasses enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde
skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk, skal
sees i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskaper av egen
kultur i en atmosfære preget av humor og glede.» ( RP- 17s. 19)
Fra 1. januar 2021 har det blitt tilført et nytt kapittel i barnehageloven, ofte kalt «mobbeloven». «Barnehagen skal ikke godta krenkelser
som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering» Vi skal kontinuerlig arbeide for et positivt psykososialt
miljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring. Alle ansatte har en plikt til å følge med på hvordan barna har det, og den skjerpende
aktivitetsplikten ved mistanke om at en ansatt krenker barn, gjelder for alle som arbeider i barnehagen.
Omsorg
Barn har rett til omsorg og skal bli møtt med omsorg. Personalet skal gi oppmerksomhet og være åpen ovenfor det unike i hvert enkelt
barn, og det unike i situasjonen og i gruppen. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og barns
omsorg for hverandre.
I Marihøna barnehage betyr dette:
Ansvaret for å skape en god relasjon til det enkelte barn ligger hos de voksne. De skal ivareta og utvikle sin relasjon til barn gjennom
faglighet og sin evne til å være nær ovenfor hvert enkelt barn.
En omsorgsfull relasjon er preget av voksne som gir trygghet og tilhørighet ved å:
•

Ivareta barnets behov for fysisk omsorg, ro og hvile.
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•
•
•
•
•
•
•

Legge til rette for at barn og voksne kan knytte seg til hverandre.
Møte alle barn med åpenhet, varme, interesse og omsorg på en sensitiv måte.
Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre for selv å kunne ta imot omsorg.
Lytte og gi rom for nærhet, innlevelse, medfølelse og gode samtaler.
Bekrefte og speile barnas følelser.
Gi konkrete og spesifikke tilbakemeldinger.
Bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre.

Lek

Jeg skulle ønske dagens barn
lekte mer enn de gjør
For den som leker som liten
får en rikdom inni seg
som man kan øse av hele livet
Man bygger opp en varm, hyggelig
verden inni seg
En verden som gir styrke om livet blir vanskelig
Et sted man kan ty til i motgang og sorg.
Astrid Lindgren
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Lek har stor egenverdi og er en viktig del av barnekulturen. Den har stor plass i hverdagen i barnehagen og fremtrer som noe instinktivt i
mennesket. Her kan barna være kreative og problemløsende, og viktige utfordringer i hverdagen blir prøvd ut og ufarliggjort gjennom
leik. Gjennom leiken får barna mulighet til å eksperimentere og filosofere på egenhånd, og de får erfaring med å være i grupper og
komme fram til en felles forståelse.
I Marihøna barnehage betyr dette at de voksne skal:
• legge til rette for gode lekemuligheter og være tilgjengelige som lekende voksne, rollemodeller og medspillere.
• legge til rette slik at leken kan gi bearbeiding av ulike erfaringer
• støtte barna i deres utvikling av sosial kompetanse og konfliktløsning.
• ha fokus på lek og at barn skal oppleve å bli inkludert i lek
• legge til rette for små og store grupper, slik at hvert enkelt barn og barnegruppen får en jevn utvikling. Progresjon forståes derfor
som utvikling både for det enkelte barn og for barnegruppen som læringsmiljø.
• sørge for at det er gode rammer for leik inne og ute, og vi bruker vårt nærmiljø aktivt.
• ha stort fokus på den frie leiken, og gir barna rom for egen utfoldelse og kreativitet.
Danning
Danningsprosesser forstås som kontinuerlige prosesser der barn formes gjennom aktiviteter de deltar i, gjennom utforsking av innhold
som er gjort tilgjengelig for dem. Danning er det vi faktisk gjør og sier gjennom hele dagen, og som viser hvem vi er. Danning er en
livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter.
De voksnes rolle og bevisste holdning til omsorg, lek og læring er avgjørende for at danningsprosessene skal bli gode.
Læring og utvikling forutsetter nærhet, fysisk kontakt og kjærlighet. Barn er små mennesker og vi mennesker trenger kjærlighet for å få
et godt liv. Begrepet kjærlighet i barnehagen rommer nærhet og tilknytning til de voksne, og ekte engasjement og innlevelse for barnet.
De voksne er åpne for barnet og dets særegenheter.
I Marihøna barnehage betyr dette:

13

Danning handler om læring og overføring av grunnleggende verdier og normer basert på våre kulturelle og humanistiske tradisjoner.
Danning er en prosess der voksne gjennom veiledning og refleksjon, og i samspill med barn, skaper innsikt og forståelse for de
handlinger som er akseptable i samvær med hverandre. Barn må få ansvar og anledning til å reflektere over hvordan de ønsker å ha det
sammen, og hvordan deres egne handlinger virker inn på andre. Vår oppgave er å gi barn mange muligheter til å reflektere over egne
handlinger og væremåte.
Personalet skal:
• støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse.
• støtte barnas aktivitet, engasjement og deltagelse i fellesskapet.
• verdsetter ulikheter hos hverandre
• skape felles fokus
• være rollemodeller slik at barna viser en begynnende evne til å løse konflikter som oppstår
• støtte barna slik at de hevder egne meninger på en god måte og begynner å ta ansvar for egne handlinger
• støtte barna til å opptre høflig og klarer å tilpasse seg i ulike situasjoner
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De voksne i Marihøna skal være gode modeller som formidler disse verdiene i ord, handlinger og væremåte.

Læring
"I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.»(RP-17, s 22)
I Marihøna barnehage betyr dette:
• vi bruker Rammeplan som grunnlag for planlegging og tilrettelegging.
vi gir rom for undring, filosofi og spontanitet
• barns undring skal møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende
læringsmiljø i barnehagen
• vi skal gi barna opplevelse av glede og mestring i hverdagen
• vi skal støtte barns kreativitet, vitebegjær og lærelyst.
• Vi skal bidra til danning.
• Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet.
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• Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner skal være en forutsetning for læring og opplevelse av mestring.
• Vi skal vektlegge toleranse, likeverd og likestilling
(se egen progresjonsplan for omsorg, danning, lek og læring)
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4. Barns medvirkning
«Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på
barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal få
jevnlig mulighet til aktiv deltagelse i planleggingen og vurderingen i barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på
det som skjer i barnehagen.» (Rammeplan s. 27)
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I Marihøna barnehage betyr dette:
Barna gir uttrykk for hvordan de har det, både kroppslig og verbalt, og målet for de ansatte i Marihøna barnehage er å være lyttende og
åpen i forhold til barns ønsker og undring.
Vi vil gjennom våre daglige gjøremål legge vekt på at barna får innflytelse på sitt eget liv, og at barna får medvirkning i sin egen hverdag.
Vi har” Ring” og” Morgenmøter” hver dag, og her er en unik mulighet for de voksne å ta tak i barnas interesser og ønsker for dagen. Vi
fordeler oss i ulike grupper etter oppsatt plan, barnas og de voksnes ønsker og behov.
Enkeltbarn og barnegruppa sine interesser danner til enhver tid grunnlag for planlegging og kontinuerlig evaluering, og personalet i
Marihøna barnehage har som mål å legge opp til gode samtaler og lyttende pedagogikk.
Gjennom spontane og planlagte aktiviteter som ring, eventyr, små- og store prosjekter, skal de voksne ta tak i barnas interesser, for på
denne måten la barns medvirkning danne grunnlag for videre planlegging. Barnas uttrykte interesser skal være med på å danne
grunnlag for uke- og månedsplaner.
Vi jobber ofte prosjektbasert, noe som innebærer at prosjektene finner sin vei ut fra barna og de voksnes interesser og valg.

5. Samarbeid mellom hjem og barnehage
«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, jf. Barnehageloven § 1. Betegnelsen «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre foresatte.
Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nær forståelse med foreldrene, jf. Barnehageloven §1 og §4.
Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles
ansvar for barnets trivsel og utvikling.» (Rammeplan s. 29)
I Marihøna barnehage betyr dette:
Vi har som mål å ha nær og god kontakt med hver enkelt av foreldrene i bringe- og hentesitasjonen. Barnehagen og foreldrene skal
alltid ha barnets beste som mål.
Personalet og foreldrene har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling, og barnehagen skal legge til rette for godt samarbeid og god
dialog.
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Foreldresamarbeidet foregår både på individnivå og på gruppenivå.
Marihøna barnehage har et Foreldrerådsom består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Det velges en foreldrerepresentant med to
vararepresentanter på foreldremøte om høsten, og denne er også medlem av samarbeidsutvalget(SU).
SU består av:
Foreldrerepresentant: Thea Bolme, vara: Malin Lothe og Kaja Risan Norum
Eier representant: Roar Hustad
Ansatte representant: Lena Verkland
Politisk representant: Gunnhild Tettli
Sekretær: Ann- Elisabeth S. Hustad
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
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6. Overganger
Når barnet begynner i barnehagen:
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal
tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn. Når
barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og
trygghet til å leike, utforske og lære.»(RP-17)
Marihøna barnehage følger Ørland kommunes retningslinjer for overgangen barnehage- skole.
I Marihøna barnehage betyr dette:
Vi legger til rette for at foreldre og nye barn kan få komme på besøk i barnehagen i god tid før oppstart, og vi oppfordrer til at de kan
bruke uteområdet til leik også utenfor åpningstid. På den måten kan de som ønsker det, få gjøre seg litt kjent med barnehagen, slik at
ikke alt blir helt nytt og ukjent ved oppstart.
Nytt av året er at vi inviterer nye barn og foreldre til å være med på ringen og uteleken noen ganger i løpet av mai og juni for å skape
relasjoner og trygghet før barnet begynner i barnehagen. Vi ber også foreldrene om å ta med en sang som barn og foreldre bruker
hjemme.
Ved oppstart tilbyr vi foreldrene å være til stede i barnehagen sammen med barnet den første tiden. Vi anbefaler at barnet får ha korte
dager i barnehagen i starten, for å hjelpe barnet å bearbeide alle de nye inntrykkene. På denne måten legger vi til rette for at både barn
og foreldre skal få oppleve trygghet når barnet skal være i barnehagen.
Overganger innad i barnehagen:
Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og
personalet når de bytter barnegruppe.»(RP-17)
I Marihøna barnehage betyr dette:
Vi er en liten barnehage som ikke er fysisk avdelingsdelt etter aldersgrupperinger. Vi bruker alle de samme rommene, og vi har felles
dagsrytme som er gjeldene for hele barnehagen. Dette gjør at alle møter alle i løpet av dagen. De ansatte rullerer på arbeidsoppgaver
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som bleieskift, legging og påkledning, og vi er alltid samlet på starten og på slutten av dagen. På denne måten blir alle barna godt kjent
med hverandre, og med alle ansatte. Skillene mellom aldersgrupperingene er «usynlige», og vi legger til rette for at barna skal oppleve
overganger som forutsigbare og trygge.
Overgangen mellom barnehage og skole:
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole
og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om
tilbud til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele
opplysninger om enkeltbarn med skolen. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en
sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal 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. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte
barnehagen på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne ferdigheter. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i
skolen og skolefritidsordningen.»( RP- 17 s 33)
I Marihøna barnehage betyr dette:
Felles med Ørland kommune, benytter vi «Lokal læreplan for skolestartere» som revideres hvert tredje år.
På våren, året barnet begynner på skolen, har vi foreldresamtale hvor vi benytter et skjema som dekker den informasjonen skolen
ønsker om hvert enkelt barn. Skjemaet skal underskrives av både foreldre og barnehage, og danner grunnlag for samtaler mellom
pedagogisk leder og lærere før skolestart. Det er også besøksdager på skolen, både planlagte og spontane.
Når barna i Marihøna barnehage begynner i skoleklubben, får de egne ansvarsområder opp mot de temaene vi jobber med. Gjennom
mange ulike, praktiske gjøringer året gjennom, er vi innom alle de ulike fagområdene i rammeplanen (se årshjulet.)
Gjennom gode samtaler, besøk av skoleklubber fra andre barnehager og besøk på skolene skaper vi gode relasjoner og forventninger til
det å begynne på skolen.
Foreldresamarbeid er en viktig faktor i denne overgangen. Framsnakking av skolen er viktig for at barna skal kunne glede seg.
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7. Barnehagen som pedagogisk virksomhet: Planlegging, dokumentasjon, vurdering,
progresjon og digital praksis
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Årsplanen danner grunnlag for mål og
aktivitet i barnehagen, og er et arbeidsredskap for personalet for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. I tillegg gir
årsplanen foreldrene mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen.
Gjennomføringene av planene er fleksible og gir rom for spontanitet og barns medvirkning. Dokumentasjon er grunnlag for refleksjon
og læring, og er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling.
Pedagogisk dokumentasjon er som «et vindu» inn i barnehagen. Det er vår måte å synliggjøre vår praksis på. Hensikten med det er både
å synliggjøre barnas arbeid for dem selv, foreldrene og samfunnet for øvrig, men også å synliggjøre læringens vilkår og prosess for oss
som jobber i barnehagen. Vi bruker pedagogisk dokumentasjon til å reflektere over hva barna lærer, og hva de er opptatt av.
Marihøna barnehage jobber prosjektbasert, der hvert prosjekt blir dokumentert gjennom tekst og bilder, og evaluert etter endt periode.
Evaluering og vurdering er nødvendig for å gjøre barnehagens innhold best mulig, og for å kunne ha forutsetninger for endring og
utvikling. Evalueringen skal sees i forhold til mål for enkeltbarn og for hele barnegruppa.
Gjennom spontane og planlagte samtaler og leik, er barna selv med på å evaluere de ulike prosjektene. Dokumentasjon knyttet til
enkeltbarn kan nyttes i tilknytting til samarbeid med hjelpeinstanser utenfor barnehagen når dette skjer i samarbeid og forståelse med
barnas foreldre/ foresatte.
Foreldrene vurderer sitt barns trivsel, utvikling og barnehagens innhold i forbindelse med daglige samtaler, foreldresamtaler,
foreldremøter og gjennom brukerundersøkelse. Her blir det også gitt rom for ideer og endringer som blir tatt med i evaluering og
planlegging. Årsplanen blir evaluert, vurdert og vedtatt i SU på slutten av barnehageåret.
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Personalet observerer, dokumenterer og vurderer sitt arbeid daglig, på personalmøter, refleksjonsmøter, i forbindelse med fagdager,
tverrfaglig team, og kontinuerlig gjennom samtaler og refleksjon. Personalet vurderer det pedagogiske arbeidet gjennom
Ståstedsanalysen i regi av UDIR i mai - juni hvert år. Årsplanen evalueres og vurderes i barnehagens samarbeidsutvalg hvert år.
Barnehagens arbeidsmåter
«Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning.
Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. Valg av arbeidsmåter
gir mulighet for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert. Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasjement, interesse og
motivasjon og gir mulighet for å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen.( RP- 17 s. 43)
Progresjon i Marihøna barnehage handler om å legge forholdene til rette sånn at hvert enkelt barn- og barnegruppa, får en jevn
utvikling. Dette gjør vi ved å se og forstå barnet ut ifra hvordan barnet opplever og forholder seg til barnehagens læringsmiljø.
Progresjon i barnehagen handler derfor om utvikling både for det enkelte barn og for barnehagen som læringsmiljø.
I Marihøna barnehage betyr dette:
• At de ansatte planlegger, følger opp og utvider det barna allerede er opptatt av.
• Vi legger opp til at mestringsopplevelse, og at barna får rike muligheter til utvikling innenfor sin mestringssone, og til å strekke
seg.
Digital praksis

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal
dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.
Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke
dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse
knyttet til digitale medier.» RP-17 s. 44
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I Marihøna barnehage betyr dette:
• De voksne bruker digitale verktøy sammen med barna for å innhente informasjon og for å stimulere til lek- og lærelyst. Vi
«googler» når vi er på tur, vi søker på nett sammen med barna for å søke ny kunnskap.’
• Nettbrett kan brukes som spesped verktøy.
• Vi bruker smarttelefoner som kamera, og vi viser barna hva vi gjør, og reflekterer sammen om bilder vi har tatt.
• Barna har ikke tilgang på egne nettbrett, og vi tilbyr ingen dataspill.
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8. Barnehagens fagområder
«Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig
utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av
barnehagens innhold.» ( RP-s. 47)

•
•
•
•
•
•
•

Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse, mat og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknologi
Antall, rom og form
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn

«Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.
Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeid med fagområdene, og barnas rett til medvirkning skal ivaretas.
Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag
slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barnas interesse for
fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger.
Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter. Barnehagen
skal bruke ulikt materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet med fagområdene. Fagområdene er i
stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen.» (RP-17 s 47). Barnehageåret 2018 2019 vil personalet se på fagområdene
i rammeplanen i sammenheng med årshjulet og årstidsfestene våre. Det er viktig at det oppleves en sammenheng mellom teori og
praksis.
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9. Satsningsområdet Musikk
Musikk brukes aktivt og tverrfaglig gjennom hele dagen og berører alle Rammeplanens fagområder. Vårt mål er å gi barna et godt
grunnlag for læring og utvikling gjennom møter med ulike musikalske uttrykk og opplevelser. «Når voksne og barn synger og spiller
sammen, er de samlet i kulturbærende situasjoner som gir stor glede der og da, og musiske erfaringer med inn i fremtiden.»
(Thorbergsen, Eli 2007, s. 98: Pedagogisk forum) Vi ønsker å bygge opp barns ferdigsang repertoar og gi dem varierte og allsidige
musikkopplevelser. Ved å gi barna rik tilgang på gamle og nye sanger, og gi dem tilgang på musikalske opplevelser fra ulike kulturer og i
mange forskjellige sammenhenger, er vi med på å bygge opp barnas «kultur- sekk».
I Marihønakoret, som vi har fast en dag i uken, skaper barna musikk sammen, de får et felles fokus og sammen bidrar dette til
samhørighet og fellesskap. Koret er en anledning for personalet å bli kjent med barna på en annen måte. Musikk kan for noen barn,
gjøre at de føler seg trygge og at de våger å uttrykke seg på en annen måte enn ved lek og andre aktiviteter. Marihøna koret opptrer på
alle fester i barnehagen og er en viktig del av barnehagens aktive kulturliv.
Marihønakoret skal:
• gi mulighet for mestring, og progresjon.
• være tilpasset alle barn i ulik alder og med ulike forutsetninger
• være et «avbrekk» i barnehagen hvor personalet og barna har det gøy sammen.
• være en arena for å lære nye sanger, rim og regler, samt synge kjente og kjære sanger
Barnehageloven, § 1
” Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen
skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i leik og læring, og være
et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.”
En halv time hver dag har vi «ring» med barna. Vi styrker barnas språk gjennom et rikt utvalg sanger, rim og regler som vi setter
sammen på grunnlag av alder og ulikt behov for utfordringer i språket. Repertoaret varieres etter behov, og i takt med årstidene og
barnas ønsker.
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Her får vi bla. styrke barnas kroppsbeherskelse gjennom bevegelser og barna får styrket sin sosiale kompetanse gjennom positiv
samhandling med barn og voksne. Vi setter fokus på matematikk i barnehagen ved bruk av vers, sanger, eventyr og rytmer som er
aktuelle i forhold til dette fagområdet.
Voksenrollen har stor betydning for hvordan den musikalske barnekulturen får utvikle seg. Vårt mål er at vi som voksne kan utvikle en
kultur i barnehagen der det musikalske og spontane blir en naturlig del av hverdagen. Dette oppnår vi gjennom at vi uttrykker oss
musikalsk og spontant i alle planlagte - og rutine situasjoner i barnehagen. Vi bruker stemmen, instrumenter som gitar og piano, og en
mengde rytmeinstrumenter. Vi øver også på å lytte tilferdiginnspilt musikk i ulike sjangere.
Vi har stort fokus på det flerkulturelle miljøet i barnehagen, og har som mål å synliggjøre de ulike kulturene og språkene som finnes i
barnehagen til enhver tid. Vi er medlemmer av Syngende barnehage, noe som beriker og utvikler både barn og voksne.
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10. Satsningsområdet Friluftsliv

Det er satt offentlige målsettinger for barna når det gjelder natur og miljø i barnehagen. I RP-17 står det blant annet:
Bærekraftig utvikling
• Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen og forstå at dagens handlinger har konsekvenser for
fremtiden.
• Barna skal gis evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. De skal få mulighet til å gjøre seg erfaringer med å gi
omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen.
• Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold og oppleve tilhørighet til naturen. (jfr.s.10-11).
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Livsmestring og helse
Barna skal få mulighet til:
• ro, hvile og avslapning i løpet av barnehagedagen.
• daglig fysisk aktivitet
• å være med på matlaging og utvikle matglede og sunne helsevaner
Kropp, bevegelse, mat og helse
Barna skal få mulighet til å:
• få oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.
• bli kjent med egne behov
• videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper.
• vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
Natur, miljø og teknologi
Barna skal få:
• Oppleve og utforske naturen og naturens mangfold.
• Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt.
• Oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener og fysiske lover.
Få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av naturen og utvikle respekt og begynnende forståelse for
hvordan ta vare på naturen.
• Få kunnskap om dyr og dyreliv.
• Lage konstruksjoner av ulike materialer og utforske muligheter som ligger i redskaper og teknologi.
Få kjennskap til menneskets livssyklus. (jfr.s.52-53).
For at vi skal oppnå disse målene i barnehagen, har vi voksne et viktig ansvar for å tilrettelegge.
I Marihøna Musikk- og Friluftsbarnehage har vi muligheter til utforsking og aktiv bruk av nærområdet. Vi har naturen som
arena for leik og opplevelser rett utenfor døra. Barnehagens hovedoppgave vil være å gi barna opplevelser i naturen og etter
hvert skape holdninger til naturen.
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Vi er alle del av og avhengige av naturen. Det er viktig at barn, helt fra de er små, blir oppmerksom på sin rolle som individ i en større
økologisk og miljømessig sammenheng.
I naturen får barna stimulert alle sine sanser i et miljø som hele tiden forandrer seg. Studier viser at barn som leker ute i naturen får
bedre koordinasjon, bedre muskelstyrke, bedre fysisk og psykisk helse, bedre samhold i gruppa, og bedre balanse enn barn som leker på
tradisjonelle lekeplasser (Fjørtoft 2000 i Lysklett, 2006). Gjentatte observasjoner viser at barn i frilufts barnehager er mer selvstendige
og selvhjulpne enn barn i tradisjonelle barnehager.
Ute i naturen finnes det mange udefinerte gjenstander som får sin mening gjennom lekens tema, og interiøret oppstår underveis.
Årstidene sørger for stadig endringer i vegetasjonen, og dermed økt tilgang til materialer. Løsmaterialer er tiltrekkende, fordi det kan bli
til alt annet enn det er. Dermed stimulerer økt tilgang til løsmaterialer kreativiteten. Kreativitet er viktig med tanke på nytenkning og
skaperkraft.
Å mestre kroppen og beherske nye ferdigheter står sentralt i barneårene. Fra 1-6 år dannes selvoppfatning på grunn av fysisk mestring
og det å lykkes med en aktivitet. Kroppslig mestring betyr gode erfaringer med friluft og uteliv i barnehagen. Naturen gir utallige
muligheter for læring, gjennom klatreapparater i form av steiner, trær, stubber og skrenter og barna vil finne naturlige utfordringer
tilpasset eget nivå og alder. Noen ganger kan naturens utfordringer bli for store for barnet. Det er da vi voksne må hjelpe barnet med å
mestre utfordringen barnet står ovenfor eller finne en overkommelig utfordring.
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11. Satsningsområdet Kosthold
Under kapittelet om «Livsmestring og helse i Rammeplanen, står det at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende
funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller, og måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede
og sunne helsevaner.
Fagområdet Kropp, bevegelse og helse i Rammeplanen utdyper hvordan barnehagen skal fokusere på kosthold i en større sammenheng.
I Marihøna barnehage betyr dette
Vi har stort fokus på et godt og riktig kosthold. Maten lages fra grunnen av og tilberedes sammen med barna, som en del av det
pedagogiske opplegget. Dette skaper glede og forventning til måltidene. Vi har bakedag en gang i uka, og baker brød og rundstykker
sammen med barna. Varmmat tilberedes og serveres 3 dager i uka, noe som er et høydepunkt både å forberede, sanse og delta i.
Intensjonen vår er at gjennom å lage mat sammen med barna, får de et «eierforhold» til maten de spiser, og stor glede og forventning i
forhold til måltidet. På denne måten blir ikke forberedelsene til måltidet ekstraarbeid for den voksne, men matlagingen blir en del av
det pedagogiske arbeidet sammen med barna. Her jobber vi aktivt med barns medvirkning og med flere av fagområdene.
Vi har tatt til følge sosial- og helsedirektoratets retningslinjer for kosthold i barnehager, og i tillegg gjør vi bevisste valg i forhold til
kortreist mat og økologiske råvarer.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi tilbyr havregrøt til frokost som et ekstra tilbud til den som ønsker det. Som topping serverer vi hakket frukt, smør og litt kanel. De
voksne spiser frokost sammen med barna.
Vi har smøremåltid 1 dag i uka med hjemmebakt brød, godt pålegg og grønnsaker. Her serveres det alltid kokte egg.
3 varme måltider i uka, etter oppsatt plan. Barn og voksne har med egen matpakke på turdager.
Vi tilbyr alltid fisk som en del av påleggsortementet.
Fisk brukes i varmmat minst en gang pr måned.
Vi tilbyr ikke kjøtt i barnehagen i det daglige.
Vi skal alltid tilby grønnsaker i tillegg til frukt til ettermiddagsmåltidet. Barna får knekkebrød med smør og enkelt pålegg.
Vi skal variere frukt og grønt tilbudet etter årstiden og tilgang på norsk, kortreist mat
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12.Utviklingsprosjekt
Vi er med i en regional ordning (REKOM) som skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert
kompetanseutvikling. Den er et av flere virkemidler som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Den
regionale ordningen for kompetanseutvikling skal stimulere til godt samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere,
universiteter og høgskoler, fylkesmennene og andre aktører. Ordningen bør ses i en sammenheng med andre satsinger og
kompetansetiltak, og den skal bidra til å støtte implementering av rammeplanen.
Dette barnehageåret skal vi i Marihøna barnehage jobbe med barnehagens språkmiljø, og vi er i gang med en ny modell, kalt «Tett på»,
der personalet barnehagen vil få veiledning fra DMMH. «Tett på skal sikre lokal forankring av kompetanseutviklingsbehov, og gi støtte
til barnehagenes arbeid med BAKOM gjennom partnerskapet med DMMH» («Tett på» barnehagene i Fosen regionen)
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Tett på i Marihøna musikk- og frilufts barnehage

I Marihøna barnehage ønsker vi å bruke musikk som innfallsvinkel til å bedre språkmiljøet vårt, og barnehagens satsningsområde
fremover er «Kommunikasjon og språk»

Vi vil styrke språkmiljøet i Marihøna barnehage gjennom bruk av sang.
For på få progresjon i arbeidet, tenker vi å begynne med det som oppleves nærmest:
Hvordan kan vi bruke musikk for å oppnå trygghet, trøst og gode relasjoner?
Vi ønsker å kartlegge hvilke barnesanger som brukes hjemme, og ta disse i bruk i barnehagen.
- Dette skaper trygghet og gode relasjoner til barn og foreldre.
-

Vi inviterer nye barn til å bli med på «Ringen» to ganger før sommeren, og ber dem ta med en sang som synges
hjemme sammen med barnet.

-

Vi samler inn sanger som brukes hjemme fra alle barna. Målet vårt er å styrke språkmiljøet gjennom bruk av sang. Vi
skal samle alle disse sangene i «Barnas sangsekk», og bruke de aktivt i barnehagen.

Rammeplan for barnehagen:» Kommunikasjon, språk og tekst:
Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske 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.(RP 17 s. 47-48)
«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, jf
Barnehagelovens § 1 og §4.
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Kulturarv
«I gamle dager på Skrivargården» er et utviklingsprosjekt i barnehagen om kulturarv og levd liv. Bakgrunnen for dette prosjektet er at vi
ser viktigheten med å skape sammenheng mellom før og nå i et pedagogisk- historisk perspektiv.
Eiendommen «Skrivergården» har lang historie, og vi kan se tilbake helt tilbake til midten av 1800 tallet. Huset vi holder til i er bygd i
1907.
Vi er i gang med å samle historier fra huset vårt om «levd liv», og ønsker å formidle dette til barna på en levende og nær måte.
I tillegg skal vi basere prosjektet på bøkene om «Skriverungene», av barnebokforfatter Anka Borch. Hun var datter av sorenskriver
Henrik Mathias Krogh Borch som virket på Skrivergården i perioden 1903- 1911.
Vi ønsker å knytte til oss foreldre og personer i nærmiljøet som kan støtte og berike oss i dette prosjektet.
Musikk blir en viktig ramme i prosjektet, og vi skal grave i gamle musikkskatter både lokalt og nasjonalt.
Siden vi har kosthold som satsningsområde, vil det også være naturlig å lære mer om gamle mattradisjoner.
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13. Årshjul

Årstidene og årstidsfester i
Marihøna

«Årshjul»
Barnehageåret 2022- 2023
Ved hver fest, skal skoleklubben ha en viktig rolle ved å være rollemodeller og tradisjonsbærere.
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Høsttakkefest

Høsttakkefest dato: Fredag 30. september 2022 kl 11- 13. Foreldremøte 13. september kl.19-21
Alle
•
•

•
•
•
•
•

•

Småbarns skal:
Oppstart/ bli
kjent
Starter
forberedelsen til
festen rett etter
sommerferien.
Maling
Pynting
Sanking
Baking
innhøsting av
bær/frukt til
safting og
sylting.
Lage
dekorasjoner til
høsttakkefesten,
pynt rommene i
tiden før festen.
Bruk naturmaterialer.

•
•
•
•

•
•

Innkjøring/ bli
kjent
Sanse skifte i vær
og årstider
Synge
Bli kjent med
eventyret om
«Bukkene Bruse»
Maling/tegning
Ta del i
forberedelser til
Høsttakkefest

Storbarn skal:
•

•
•

•
•

•

•
•

Friluftslivets uke
2-3 uka etter
oppstart
Plukke blomster
Plukke bær,
frukt, plukke og
tørke urter.
Lage saft og
syltetøy
Plukke gulrot,
innhøsting fra
kjøkkenhagen.
Plukke nyper,
rogn og
naturmaterialer
til bordpynting
dekorasjon.
Evntyret om
Potetra
Lære om
brannvern i uke
38, i Ringen.
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Førskoleklubben skal:
•
•
•
•

Ta opp potet
Fortellerstoff fra
Gamle dager
Fysikk forsøk gjennom
hele året
Sage og spikke kjepper
til Kjepphester

Sanger:
Eksempel på sanger (for alle):
Bordvers: Jeg er Havren
•
Jeg er havren
•
Tusen plommer
•
Epler og pærer vokser
på trærne
•
Samme hva du heter
(Året-rundt sanger)
•
Grønnsakspisevise
•
Sanger fra gamle
dager
•
Høsten kommer
•
Vinden
•
Vi elsker høsten
•
Sanger om vennskap
•
Samle inn sanger som
barna bruker hjemme,
og bruke de i
barnehagen.

Mål for perioden:
Barna skal få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av naturen og utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan vi skal ta
vare på naturen (RP17 s. 52)
Personalet skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring (RP 17 s. 53)
Evaluering oppstart og perioden fram til høsttakkefest 2022:
•
•
•
•
•

Målene:
Hva fungerte bra? Har vi gjort det som står på planen?
Hva kan vi bli bedre på?
Voksenrollen
Lederrollen
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FN dag/ verden omkring oss. Trygghet og vennskap.

FN dagen 24. oktober med foreldrekaffe: Torsdag 27. oktober 2022 kl 13 30- 15 30
Alle

Småbarn skal:

Storbarn skal:

Førskoleklubben skal:
•

•

•

Vi har ekstra
fokus på
vennskap og
relasjonsbygging
og tilvenning
med
utgangspunkt i
trygghet og
Trygghetssirkelen
Forming:
Lage felles
håndtrykkbilde

•
•

•
•
•

•
•

Sanse
Synge
Dramatisere/ leike
Bukkene Bruse
Bruke
rytmeinstrument.
Maling
Hva er en venn?
Voksenrollen:
Fortsatt være en
trygg base,
anerkjenne følelser.

•
•
•
•
•
•
•

Lese om barn fra andre
land.
Synge internasjonale
sanger.
Bruke tromme og
rytmeinstrumenter.
Lage mat fra andre
kulturer.
Forming: Lage
vennskapsbånd.
Bruke fortellerstoff om
barn fra andre land.
Mona forteller fra
Syria.
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•
•
•
•

I forkant av FN-dagen:
sage og spikke
rytmepinner
Bruke
rytmeinstrumenter
opptreden og/eller
utstilling
Lære sanger på andre
språk.
Skoleklubben lager mat
og serverer på FNdagen

Sanger:
Bordvers:
Twinkle, twinkle
litle star
Eksempel på sanger
(for alle):
*Du har noe ingen
andre har,
*Alle skal synge
med,
*Ballongvise,
*Alle trenger en
liten venn,
*Det er en fin ting
å vinne venner.
*Siahamba,
*Barn av regnbuen,
*Morgendagens
søsken
*Sabo koaja

Mål for perioden:
De voksne skal bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og mennesker med ulik kulturell, religiøs eller
livssynsmessig tilhørighet (RP 17 s 55)
Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. (RP 17 s.
9)
Personalet skal støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelse, opplevelser og
meninger (RP 17 s. 23)
Evaluering perioden fram til FN dagen 2022:
•
•
•
•

Målene
Hva fungerte bra? Har vi gjort det som står på planen?
Hva kan vi bli bedre på?
Voksenrollen
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Lanternefest. Lys i mørketid

Lanternefest for storbarn dato: Torsdag 10. november 2022 kl 18 00

Alle
•

•

Småbarn skal
Forming: Vi
lager
julegaver.
Lage
farsdagskort
til den andre
søndagen i
november

•
•

•

•
•
•
•

Få erfaringer med
naturfenomener som
luft, vann og rom.
Bruke kroppen og
sansene for å utvikle
romforståelse (RP 17. s
54)
Sanse
Synge
Dramatisere/ Leike
Lage julegaver

Storbarn skal:
•
•
•
•
•
•
•

Lage lanterner
Bake sol, måne og
stjernekaker.
Tema «Himmelen
over oss» undring.
Lys i mørketid
Lage julegaver
Eventyret om St.
Martin
Antall, rom og form

Førskoleklubben skal:
•

Forberede til lanterne
festen bak fjøset. Sette
fram telys og lykter,
planlegge og skape
forventning.

•

Fortelle eventyr, finne
litteratur om
stjernesystem, planeter.

Sanger:
Bordvers:
Lanterne lanterne.
Eksempel på sanger
(for alle):
′
Her går jeg
med min
lanterne.
′
Har du fyr
′
En himmel full
av stjerner
′
Lyset i
mørketida
′
Akkurat nå
′
sanger om
planeter

På festdagen: Vi forteller eventyret i hjørnestua som en «øving/ gjennomkjøring» til ettermiddagen. Alle sitter i en
ring, storbarn får sine lykter tent. Deretter fortelles historien om St Martin. Når vi synger lanternesangene tilslutt,
lager storbarn et tog og går i ring. St. Martin fortelling ute sammen med storbarn og deres foreldre.
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Mål for perioden:
Vi skal synliggjøre og reflektere sammen med barna om sammenhenger og fenomener i naturen, og utforske og eksperimentere med teknologi
og naturfenomener sammen med barna.
Personalet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning (RP 17. s 53)
De voksne skal legge til rette for at barna skal få en begynnende forståelse for tall og mengder.
Evaluering perioden fram til Lanternefest 2022:
•
•
•

Hva fungerte bra?
Hva kan vi bli bedre på?
Voksenrollen
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Adventsstund og adventstid

Adventsstund: Hele desember: Småbarn på Rosastua og Storbarn i Finstua.
Alle
•
•
•
•
•
•
•

Småbarn skal
Ro og stemning
Rolig tid med
sansning i fokus.
Kos og gjøringer.
Være i nuet, ro.
Tenne lys og
skape stemning.
adventsstund:

•
•
•

Sanse
Synge
Adventsstund:
Vi teller dager i
desember.

Storbarn skal:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Rolig tid med sansning i
fokus.
Kos og gjøringer.
Være i nuet, ro.
Tenne lys og skape
stemning.
adventsstund:
Hente einer til pynt i
krybba.
Sette opp krybbe.
Fortellerstund «Jul i
stallen» med figurene fra
krybba i finstua.
Juleverksted, gjerne
begynn rett etter
lanternefesten.
Lese julebøker
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Førskoleklubben skal:
•

Finne ro, være gode
rollemodeller og
tradisjonsbærere.

Sanger:
Bordvers:
Ny hver uke i
desember.
Eksempel på sanger
(for alle):
Se eget hefte,
opplegg. Synge mye.

Mål for perioden:
Barna skal få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. (RP 17 s 55)
Personalet skal bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen.
Evaluering av adventsstund 2021:
•
•
•

Hva fungerte bra?
Hva kan vi bli bedre på?
Voksenrollen
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Jul på låven

Jul på låven dato: onsdag 7. desember 2022 kl 1700
Alle
•

Småbarn skal:
Barn med
foreldre og
søsken blir
invitert. Vi
oppfordrer
foreldrene til å
sitte sammen
med sine barn
for å skape ro
og god
stemning.

•
•
•

Sanse
Få julestemning,
kjenne forventning
Synge

Storbarn skal:
•
•

•
•

Få julestemning, kjenne
forventning
Øve sanger fra
forestillingen allerede
på slutten av november.
Forberede barna/
forventning.
Grøt, kaffe og saft etter
forestilling, foreldreansvar.

Førskoleklubben skal:
•

Ha hovedansvar for
sangen «Hold fred»

Mål for perioden:
Vi skal formidle tradisjon og oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet (RP 17 s. 51)
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Sanger:
Bordvers: Ny hver uke
i desember

Evaluering av Jul på låven 2022:
•
•
•

Hva kan vi bli bedre på?
Voksenrollen
Foreldremedvirkning
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Lucia

Luciadagen: Tirsdag 13.desember 2022
Alle
•

•

Småbarn skal:
Tidligvakt
serverer
«take-away»
kaffe og
varme
lussekatter på
morgenen.
Dempet
belysning og
mye levende
lys denne
dagen.

•
•
•

Sanse
Synge
Luciamarkering til
lunch

Storbarn skal:
•
•
•

Bake Lussekatter.
Fortelle sagnet om
Lucia.
Lucia markering til
lunch
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Førskoleklubben skal:
•

•

Skoleklubben lærer om
Lucia, undring om sagnet
og hva det vil fortelle oss.
Skoleklubben går Lucia
for resten av barnehagen
og serverer «lussekatter»

Sanger:
Bordvers: Lucia
sangen

Grøtfest

Grøtfest dato: Fredag 16. desember 2022 kl 1100
Alle
•
•

•
•
•

Sanger:
Nissefest og
røde klær.
Invitere
«Musikk
nisser», vi
lager liste
med forslag
på sanger

Vi sjal formidle
tradisjonelle julesanger
og invitere musikere for
å bidra.
Barna skal oppleve glede
og forventning.

Bordvers:
Deilig er jorden

Sangstund
Spise
nissegrøt.
Undring.
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Mål for festen:
Vi skal oppleve glede og forundring mot julehøytiden, og få kjennskap til gamle og nye musikktradisjoner.
Vi skal oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet (RP 17 s. 51)
Evaluering av Grøtfest 2022:
•
•
•
•

Hva fungerte bra?
Hva kan vi bli bedre på?
Voksenrollen
Servering
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Samefolkets dag

Samefolkets dag, foreldrekaffe m/vafler dato: 6. februar, markeres torsdag 9.februar
kl 13 30- 15 30
Alle
•
•

Småbarn skal:
Forberede
foreldrekaffe
Lage
morsdagskort
til den andre
søndagen i
februar

•
•
•
•

Sanse
Synge
Joike
Male

Storbarn skal:
•
•
•
•
•

Lære om urfolket
vårt.
Joike
Lage samisk mat.
Tegne og henge opp
flagg.
Bruke garn til å flette
og lage fargerike
snorer
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Førskoleklubben skal:
•

•
•

lese, se bilder, tegne flagg,
bake Gáhko. Lage
reinsdyrgryte.
Samisk eventyr, sanger.
Januar/februar; garn og
veving. Begynne å lage
kjepphester!!

Sanger:
Bordvers:
Joiken Guaovdugaino
(Kautokeino)

Mål for perioden:
Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet (RP 17 s. 9)
Evaluering av perioden fram til Samefolkets dag 2023:
•
•
•
•

Hva fungerte bra?
Hva kan vi bli bedre på?
Voksenrollen
Servering
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Fastelavn/ I gamle dager

«I gamle dager» dato: Fredag 10. mars 2022. Temafest: «I gamle dager» og Barnehagedagen
Alle
Vi samler historier fra gamle
dager, gjerne fra Skrivergården og
fra da vi selv og foreldrene våre
var små.
Finn fram klær som kunne vært
brukt i tiden Skrivergården ble
bygd.
Er det noen vi kan invitere til å
fortelle fra gamle dager?
Start med påskeverksted i slutten
av perioden

Småbarn skal:
•
•
•

Sanse
Synge
Skape
forventning

Førskoleklubben skal:
•
•
•
•
•
•
•

Kle oss ut/ ta fram «klær fra gamle dager»
Synge sanger med fart, bevegelse og humor.
Glede oss over at lyset vender tilbake.
Bake fastelavnsboller.
Lage fastelavnsris.
Invitere bernt Gjeldvold til å fortelle fra boka
«Da jeg var liten»
Benevn elementer med historisk betydning
^ Skrivemaskin – pc
^ Vaskebrett og sinkbalje – vaskemaskin
^ Hjulvisp – miksmaster
^ Kandelaber – lysestake
^ Langbord – spisebord/kjøkkenbord

Sanger:
Bordvers: «sov du vesle
spire ung»
Eksempel på sanger (for
alle):
Nei, nei gutt og andre
sanger av Margrethe
Munthe.
Karnevalsanger med
fart.

♥ Gi informasjon til foreldrene på månedsinfo ift hva vi ønsker at barna skal ha på seg av kostymer.
♥ Heng opp en festplakat i gangen en uke i forkant, som en påminning om rammene. (Avklar hvem som skal ha ansvaret)
♥ Lag en plan i forkant på alle gjøringer/oppgaver underveis på festdagen; matlaging, borddekking, pynting, fotografering, aktiviteter som
inkluderer barna, osv.
♥ De voksne må fortsette med leiken i tiden etter denne dagen. La historier, leiker og materiell være framme.
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Mål for perioden:
Vi skal styrke leikekompetansen gjennom bruk av rammefortellinger og historier fra «Levd liv» på Skrivergården, og la barna oppleve
sammenheng mellom før og nå i et pedagogisk- historisk perspektiv.
Personalet skal gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner, kunst og kulturuttrykk fra fortid og samtid.
Evaluering av perioden fram til «I gamle- dager fest 2023:
•
•
•
•

Hva fungerte bra?
Hva kan vi bli bedre på?
Voksenrollen
Servering
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Påske og påskefrokost

Påskelunch dato: Torsdag 30. mars 2023 kl 11- 1230
Alle
•

•

Småbarn skal:
Formidle
tradisjoner
og
fortellinger
med fokus på
nytt liv.
Forberede og
skape
forventning
til
påskelunch

•
•
•

Sanse
Synge
Lage påskepynt

Hele Storbarn skal:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vi formidler
påskebudskapet og bruker
fortellerkofferten.
Vi vurderer om vi skal så
frø etter påske
Lage påskepynt
Forberede
påskehareeventyret med
reder og gulerøtter.
Eventyret om påskeharen
med figurer.
Sanke / lete etter
påskeegg etter påske.
Se etter vårtegn.
Observere fugler.
Fokus på nytt liv.
Påskefrokost med foreldre
og barn.
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Førskoleklubben skal:
•
•
•

Så frø
Økt fokus på
trafikksikkerhet
Leke med geometriske
former

Sanger:
Bordvers: Liten
gåsung
Eksempel på sanger
(for alle):
*En liten kylling,
*Kyllingen,
*Hei hører du
hanefar,
*Hanen stend på
stabburshelle,
*Mein hahn ist tot,
*Spurvelurven

Mål for perioden:
Barna skal få kjennskap til fortellinger, tradisjoner og verdier knyttet opp mot påskehøytiden.
Barnehagen må tilrettelegge for, og videreutvikle barns kreative prosesser og uttrykk (RP 17 s. 51)
Førskoleklubben skal ha et eget opplegg rundt trafikksikkerhet, og et opplegg rundt geometriske former.
Evaluering av perioden fram til påskefrokost dag 2022:
•
•
•
•

Hva fungerte bra?
Hva kan vi bli bedre på?
Voksenrollen
Servering

54

Pinse

Kunstutstilling og markering av Id, med foreldrekaffe dato: 24. mai 2023, 13 30- 15 30
Alle
Vi forbereder
kunstutstilling
gjennom hele året
og henger opp et
utvalg av det vi
har laget i løpet av
barnehageåret. I
tillegg lager vi noe
helt nytt til denne
dagen.
Vi lager utstilling
denne dagen og
spiller fin
bakgrunnsmusikk.
Markering av 17.
mai.

Småbarn skal:
•

•
•

Tegne
blyanttegninger/
hodefoting- meg
selv
Så frø og hjelpe til i
kjøkkenhagen
Være ute på tur å
oppleve lyder,
lukter og tekstur i
underlaget.

Storbarn skal:
• Lage fugler.
• Male i lyse, lette
farger.
• Lage innsekter av
naturmaterialer.
• Lage papirfugler.
• Hagearbeid.
• Så frø og hjelpe til i
kjøkkenhagen.
• Fuglene i
nærmiljøet,
observere, tegne,
male.
• Lage stjerner, måner
og hjerter (Id)
• Skrive navn på
arabisk
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Førskoleklubben skal:
• Hva er pinse?
• fugler rundt
Skrivargården
• Innen pinse skal vi
bearbeide jord, så
og plante i
kjøkkenhagen.

Sanger:
Bordvers: No livnar
det i lundar og Ja vi
elsker.
Eksempel på sanger
(for alle):
* Hvitveisen
* Hestehoven
* Alle fugler
* Spurvelurven
* Fløy en liten
blåfugl
* Sola er god
* Skinn på meg sol
* 17.mai-sang for
de små
* Norge i rødt,
hvitt og blått
* Menuett i mai

Mål for perioden:
Barnehagen skal bidra til at barna får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på å leve sammen på (RP 17 s. 55)
Barna skal få mulighet til å bearbeide følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne (RP 17 s. 52)
Barna skal få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid (RP 17 s. 50)
Evaluering av perioden fram til Pinsefest 2023:
•
•
•
•

Hva fungerte bra?
Hva kan vi bli bedre på?
Voksenrollen
Servering

Foreldremøte tirsdag 1. juni 2023 kl 1900- 2100
Mål: Barnehagen skal tilrettelegge for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene (RP 17 s. 29)
Evaluering:
•
•

Tema: Barn og søvn
Servering
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Sommer

Sommerfest dato: Torsdag 15. juni 2023 kl 1400- 1600
Alle
•

•

Småbarn skal:
V har fokus på
samarbeid
mellom alle
gruppene
Hagearbeid og
bærekraftig
utvikling

•
•

Øve sanger til
sommerfest
Være der det
skjer, sanse
sammen med
voksne som
steller i hagen
med det som
vokser og gror.

Storbarn skal:
•
•
•
•

Førskoleklubben skal:

Leke sang leker.
Hagearbeid og fokus på
det som vokser og gror.
Øve sanger til
sommerfest.
Sommerfest i hagen
(kurvfest),
foreldrearrangement
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•

•

•

Avslutnigstur opp til
toppen av Lerberen, hvor
vi koser oss med noe godt!
Miniprosjekt om
Austråtborgen, utstilling
på sommerfesten.
Bruke digitalt kamera og
ta bilde av Autråtborgen,
hver enkelt.

Sanger:
Bordvers: Sommer
kommer
Eksempel på sanger
(for alle):

Mål for perioden:
Vi har fokus på hagearbeid og bærekraftig utvikling. Samarbeid mellom små- og storbarn.
Barna skal få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid (RP 17 s. 50)

Evaluering av perioden fram til Sommerfest 2023:
•
•
•
•

Hva fungerte bra?
Hva kan vi bli bedre på?
Voksenrollen
Servering
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