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Innledning 

Barnehagene drives etter Lov om barnehager med forskrifter. Rammeplan for barnehagen - 

innhold og oppgaver, er en forskrift til Lov om barnehager.  Ny revidert rammeplanen trådte i 

kraft 01.08.17. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige 

personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av 

barnehagens virksomhet. Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat, og 

innholdet skal synliggjøres i årsplanene til barnehagene. Rammeplanen finner du her og 

barnehageloven finner du her. 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Alle barnehager 

skal utarbeide en årsplan. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet og dokumenterer 

barnehagens valg og begrunnelser. I tillegg skal det utarbeides detaljerte planer for kortere 

eller lengre perioder som beskriver konkret hvordan barnehagen arbeider med tiltakene som 

er fastsatt i årsplanen og i progresjonsplanen. 

Foreldre skal gjennom disse planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar 

sammenheng mellom de konkrete aktivitetene lokalt i barnehagen og de overordnede målene 

for barnehager, både i Lillehammer Kommune og på nasjonalt nivå. 

Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplanen i samarbeid med 

foreldre og ansatte. Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vi har egen skog med naturlekeplass rett utenfor porten. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 

Barnehagelovens § 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. 

Lillehammer kommunes visjon og verdier 

Lillehammer Kommune har følgende visjon for sektor oppvekst, utdanning og kultur: 

 

God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring  
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Å skape gode barnehager for alle barn er en av de viktigste oppgavene for kommunen. 

Kommunen har et overordnet ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet, og skal gi barn og 

unge god omsorg og et helhetlig utdanningsløp, fra barnehage til videregående opplæring. 

Barnehagen er derfor en viktig del av utdanningsløpet, både i kraft av sin egenart og som en 

sentral arena for tidlig innsats for alle barn. Barnehage- og skolemiljø skal fremme helse, 

trivsel og læring og forberede barn og unge til et aktivt samfunnsliv, til fremtidens 

arbeidsmarked og til å kunne realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode. En 

god barnehage forutsetter godt samarbeid og god forståelse mellom mange aktører. Dette er 

også nedfelt i Rammeplanen (s.11). 

Det er utarbeidet en felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene. Den kan sees 

på som vårt verdidokument og viser hva de kommunale barnehagene står for.  

Som barnehageeier har Lillehammer kommune fokus på verdiene profesjonalitet, 

ansvarlighet og respekt.  

Disse verdiene gjenspeiles i våre holdninger og handlinger i det daglige arbeidet med barna 

og i møte med foreldrene. Verdiene er viktig for vårt menneskesyn, som handler om hva vi 

tenker om mennesker og hvilken verdi mennesket har. Alle mennesker skal ha samme verdi 

og samme rettigheter. 

 

Rammeplanen fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å 

møte, forstå og veilede barn.  Gjennom holdningsskapende arbeid og konkret handling i 

samarbeid med hjemmene, skal personalet i barnehagen skape et trygt, inkluderende og 

stimulerende barnehagemiljø som forebygger mobbing og krenkende handlinger. Vennskap 

og gode relasjoner med andre barn - og voksne- er viktig for alle barn!  

Barnehagene i Lillehammer har utarbeidet en felles Handlingsplan for et godt psykososialt 

barnehagemiljø. Handlingsplanen skal brukes i det forebyggende arbeidet og trer i kraft når 

barn utsettes for krenkende handlinger av andre barn eller voksne som jobber i barnehagen. 

Etter endringer i barnehageloven gjeldende fra 01.01.21 har alle barnehager plikt til å sikre at 

barna har et trygt og godt barnehagemiljø. 

 

Kommunens vedtekter, strategiplan, handlingsplaner og plattform for de kommunale 

barnehagene finner du her. 

https://www.lillehammer.kommune.no/planer-og-dokumenter.433931.no.html


 6 

 

Miljøfyrtårn 

Alle kommunale barnehager er Miljøfyrtårnsertifiserte. Dette betyr at barn og voksne arbeider 

med å være miljøbevisste. Vi vil gi barna kunnskaper, gode holdninger og praktiske erfaringer 

med miljøarbeid og en bærekraftig utvikling 

Trafikksikker barnehage 

Lillehammer kommunes barnehager er godkjent som trafikksikre barnehager. Dette betyr at 

trafikk og sikkerhet er i fokus i hverdagen. Målet med arbeidet er å gi barna erfaringer og 

gode holdninger slik at de er best mulig rustet til å ferdes alene i trafikken når de blir eldre. 

Trafikk er et tema som passer godt inn i hverdagen. Barna opplever trafikk når de skal til og 

fra barnehagen, når de skal på tur og når de erfarer trafikk gjennom lek og observasjon av hva 

de voksne gjør.  

Barn med særlige behov 

Lillehammer kommune startet i august 2019 med egne tverrfaglige team i alle barnehagene. 

Teamene har jevnlige møter i barnehagene gjennom året. Hensikten er å gi barnehagene 

bistand og støtte i arbeidet med å fange opp barn som kan ha behov for ekstra oppfølging, slik 

at tiltak kan settes inn så raskt som mulig. Dette skjer i tett samarbeid med foresatte. 
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Overgangen barnehage – skole 

Lillehammer kommune ønsker også å skape en god overgang og best mulig sammenheng 

mellom barnehage og skole for alle barn. Fem overgangslærere skal samarbeide med alle 

barnehager og skoler for å skape de beste forutsetninger for å lykkes med dette. Trygge barn 

lærer mest, og det er derfor viktig at barnehage og skole kjenner til hverandres innhold og 

arbeidsmåter, og at barna møter noe av innholdet de kjenner fra barnehagen når de 

begynner på skolen.  Derfor må et godt samarbeid være etablert i god tid før barna skal 

begynne på skolen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagens samfunnsmandat: å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og 

læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et 

velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte 

barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.  
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Om Skårsetlia naturbarnehage 

Som naturbarnehage legger vi vekt på kunnskap om og nærhet til naturen, fysisk aktivitet, 

barndommens egenverdi og det kompetente barnet. Vi har et eget skogområde rett utenfor 

porten, opparbeidet med lavvo og naturlekeplass, perfekt for friluftsliv. Vår visjon er: 

 

 

«En naturlig,  

leken og røff barnehage». 

 

 

NATURLIG Vi skal leve tett på og i naturen og bruke denne aktivt som lekeplass og 

læringsarena. Barn som har gått i Skårsetlia naturbarnehage skal ha 

kunnskap om, kunne ta vare på og nyttiggjøre seg av naturen. 

LEKEN Vi skal være lekne voksne og voksne som verner om og ser betydningen 

av lekens egenverdi. Barn i Skårsetlia naturbarnehage skal alltid ha 

muligheter til lek på egne premisser sammen med andre barn og 

sammen med voksne. Barnehagen skal ha et fysisk miljø som legger til 

rette for og inspirerer til lek. 

RØFF Vi skal være voksne som har troen på det kompetente barnet. Vi har 

troen på at erfaringer og veiledning fra trygge voksne er en god 

læremester. Vi har troen på at man skal la barn få teste egne grenser og 

kjenne på spenningsfølelsen i magen og mestringsfølelsen som resultat 

innenfor trygge rammer. Vi skal være ute i all slags vær, både liten og 

stor. 
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Barnehagens mål, arbeidsmetoder og 

fokusområder 

Vår barnehage bruker prosjektarbeid som arbeidsform, og overordnet tema for barnehageåret 

2022-2023 vil være: Skogen vår og å være en psykisk helsefremmende barnehage. Prosjektet 

vil presiseres gjennom planer for hver enkelt avdeling og for smågrupper. Her vil barnas 

initiativ og interesser spille en stor rolle og være toneangivende for det videre arbeidet, og 

hvordan prosjektet utvikler seg.  

Didaktiske planer lages i fellesskap på avdelingen der alle medvirker. Det er viktig for oss at 

alle føler et eierskap til planene vi jobber etter. Personalet bruker bildedokumentasjon og 

praksisfortelinger i arbeidet med det pedagogiske innholdet, og bruker dette som 

utgangspunkt for samtale og refleksjon, både innad i personalet, og sammen med barna. 

Vi har systematisk vurdering av barnehagens praksis og innhold månedlig på hvert 

personalmøte. Samtidig har vi løpende vurdering av egen praksis. På avdelingsmøtene deles 

personalet inn i refleksjonsgrupper, hvor vi reflekterer over egen praksis og situasjoner fra 

hverdagen. 

Alle kommunale barnehager har vært igjennom et 3-årig utviklingsprosjekt i perioden 2017-

2020 kalt «Barnehagen som lærende organisasjon», der målet er økt kvalitet i barnehagen og 

en mer felles profesjonell praksis. Prosjektet skal følges opp og videreføres i regi av 

barnehageforvaltningen i tiden fremover 

Mat, kosthold og måltider er noe som opptar de fleste foreldre. Dette er et jevnlig tema på 

foreldremøter og i brukerundersøkelser. Det er derfor ansatt kjøkkenassistent i 40% stilling i 

alle kommunale barnehager. Disse stillingene kommer i tillegg til grunnbemanningen. 

Lillehammer kommune satser på dette fordi mat og måltider skal være en del av det 

pedagogiske innholdet, der barna er inkludert, og det er et stort fokus på et sunt og variert 

kosthold. Vi deltar også i ordningen Sunnere Barn som har som mål å bidra til økt kunnskap 

om mat og måltider i barnehagen, og tilbyr lett tilgjengelige verktøy. 

Alle kjøkkenassistentene inngår i et nettverk, og der drøftes ulike menyer knyttet opp mot 

pedagogiske opplegg, samt at det legges planer for fysisk aktivitet knyttet opp mot kosthold. 

 

https://www.sunnerebarn.no/
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Natur og friluftsliv 

Hver avdeling har sin lavvodag hver uke. Vi leker i naturen, vi klatrer og balanserer, vi er 

nysgjerrige på hva som skjer i skogen vår. Barnehagen har kokeutstyr for matlaging ute, og 

voksne og barn lager supper, pinnebrød og varmmat over bålet. Vi har også en turdag hver 

uke. Denne dagen går vi på kortere eller lengre turer i nærmiljøet, avhenger av barnets alder 

og ferdighetsnivå. Noen dager er målet å komme oss til et bestemt sted fordi vi skal oppdage 

noe der, andre dager er målet bare å være nysgjerrige og undre oss over naturens mange 

magiske øyeblikk. Barna bærer sin egen tursekk og vi har med mat og drikke. Nærområdet 

vårt har nypreparerte skiløyper og akebakke på vinteren og sykkelbane, turstier og skog på 

sommeren. Engasjerte voksne har vi hele året! 

 

 

 

 

 

 

Bekken som renner gjennom skogen vår 
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Ravneklubben 

I Skårsetlia naturbarnehage har skolestarterne en egen klubb, Ravneklubben. Her vektlegger vi 

å øve opp barnas selvstendighet og trygghet på seg selv og sine evner, gjennom ulike 

naturoppdrag. Vår kjære venn, Ugla, vil at barna skal læres opp til å bli naturvoktere, som 

både skal verne om og nyttiggjøre seg av naturen. I ravneklubben leker vi oss også med 

bokstaver og tall, spiller fiolin og pocket trompet, går på turer og mye mer. Trygge barn 

tilegner seg ny kunnskap, og dette vil bidra til at barna er godt rustet for skolen 

Kulturskolen 

Våren 2018 startet vi opp et samarbeid med 

Lillehammer Kulturskole, «Natur og kultur hånd i 

hånd.». Det er Lars som spiller fiolin og Mina som 

spiller horn, som kommer hit til barnehagen hver uke. 

De introduser oss for klassisk musikk og 

instrumentopplæring og deltar i det pedagogiske 

arbeidet i barnehagen. Gjennom dette får barna flere 

måter å uttrykke seg på og får mulighet til å tilegne seg 

ferdigheter med selv å lage musikk ved bruk av 

instrumenter og å eksperimentere med lyd og rytme. 
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Generasjonssang 

I likhet med alle kommunale barnehager i kommunen jobber vi med Generasjonssang. 

Generasjonssangen skjer i samarbeid med Miljøbehandlingsteamet i kommunen, og er med på 

å gi eldre og demente en positiv opplevelse og kanskje gjenskape noen minner fra egen 

barndom. Her er barna sammen med de eldre, synger og gjør bevegelser til tradisjonelle 

norske sanger. Vi samarbeider med Skårsetlia Bo- og servicesenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalet 

Vi er en sammensatt personalgruppe med lang erfaring fra arbeid i barnehage. Personalet har 

pedagogisk utdannelse på ulike nivå, innenfor forskjellige fagdisipliner. Vi utfyller hverandre 

og spiller hverandre gode gjennom hver enkelt ansatt sine sterke sider. 

 Lederteamet i barnehagen består av styrer og pedagogiske ledere på avdelingene, som har 

ledermøte annenhver uke. Fokus på disse møtene er ledelse, refleksjon og å sikre god kvalitet 

i barnehagetilbudet vi tilbyr. 

Styrer har i desember 2017 fullført studiet «Nasjonal lederutdanning for styrere» på 

handelshøyskolen BI. Dette studiet har stort fokus på kvalitet i barnehagen og styrers rolle 

som en leder for dette arbeidet. Styrer deltar på felles styrermøter sammen med de andre 

styrerne i kommunen og barnehagesjefen hver 14.dag.  
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Dette er oss: 

 

 
 
 
 
 
 

Elin Bentdal 
Leder for Skårsetlia 
naturbarnehage 

 Hanne Haaland 
Carlsson 
Pedagogisk leder 90% 
og styrerassistent  
 
Avd: Sørigarden 

 

 

 

 

 

 

Liv Kjersti Bergman 

Pedagogisk leder 
80% 
 
Avd: Sørigarden 

 Mari Tobiassen 
Pedagogisk leder 
100% 
 
Avd: Midtigarden 

 

 

 

 

 

 

Maria S Gaukerud 
Pedagogisk leder 
80% 
 
Avd: Nordigarden 

 Anne Berit Bakken 
Barne- og 
ungdomsarbeider 100% 
Avd: Midt- og 
Nordigarden 

 

 

 

 

 

 

Sabina Pasic 
Barne- og 
ungdomsarbeider 100% 
 
Avd: Midtigarden 

 Zorica Rizvic 
Barne- og 
ungdomsarbeider 100% 
 
Avd: Nordigarden 

 

 

 

 

 

 

Marthe Foss 
Barne- og 
ungdomsarbeider 20% 
 
Avd: Sørigarden 

 Pookie Nysæter 
Barne- og 
ungdomsarbeider 100% 
 
Avd: Sørigarden 

 Nina Nilsen 
Kjøkkenassistent 
43% 

 Goro Rykhus 
Overgangslærer 
Fom 1.desember 2022 
 
Avd: Midtigarden 

 

 

 

 

 

 

Julie Nyberg 

Lærling i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget 
Fom 1.januar 2023 
Avd: Sørigarden 

 

 

 

Frida Stenen 
Lærling i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget 
 
Avd: Midtigarden 

 

 

 

 

 

Cecilie Nygren 
Barne- og 
ungdomsarbeider 10% 
Avd: Nordigarden 

 Stine Svehaugen 
Pedagogisk leder 50% 
Avd: Sør- og 
Nordigarden 
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Voksenrollen 

Det er viktig for oss i Skårsetlia naturbarnehage å ta barnets initiativ. Vi legger vekt på at man 

skal undre seg sammen på veien og oppdage mye spennende med barnet i førersetet. De 

voksne er veiledere i barnas liv, et «støttende stillas» og en trygg base for hver enkelt. Vi 

bruker mye tid på samtale med barna for å øke forståelsen for hvordan vi selv påvirker andre 

og hvor godt gode handlinger føles. 

De voksne er opptatt av å se og anerkjenner hvert enkelt barn, bygge trygge og gode 

relasjoner og behandle barna ut ifra hvert enkeltes behov – nettopp fordi barn er ulike. Vi 

legger vekt på å være forutsigbare og trygge voksne som viser hvert enkelt barn respekt for 

hvem han/hun er. Barnehagen vår er liten og dette legger godt til rette for samarbeid mellom 

avdelingene, så her kjenner alle hverandre.  

Foreldresamarbeid 

Det er viktig for oss med en god kommunikasjon mellom barnehage og hjem for å skape 

trygghet og trivsel hos barna. Vi legger til rette for dette i den daglige kontakten ved bringe- 

og hentesituasjonen, foreldremøter, foreldreråd og samarbeidsutvalget, der vi har minst to 

møter i året. I tillegg tilbyr vi foreldresamtaler hvert halvår, og oftere ved behov. Foreldrene 

er barnehagens viktigste samarbeidspartner og gjensidig respekt og god kommunikasjon er 

noe vi streber for å opprettholde. Vi legger til rette for medvirkning gjennom de nevnte 

arenaer og har avklaring av forventninger som et årlig fast punkt på høstens foreldremøte. 

Vi har faste treffpunkt som «Bli-kjent-fest» på høsten og dugnad på høsten eller våren. I 

tillegg inviterer vi til foreldrefrokost ved påske.  

SU har følgende representanter: 

Leder:   Marthe Jordhøy (Eimund og Tuva) 

Sekretær: Åshild Sporsheim (Olene) 

Vara:   Eini Louise Hovengen (Sebastian) 

Styremedlem: Sabina Pasic 

   Zorica Rizvic 

   Elin Bentdal (styrer) 
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Kalender/ Årshjul:     

  

Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året:  
 

2022   
      1.august VELKOMMEN til nytt barnehageår 

      11.august Planleggingsdag – barnehagen er stengt 

      12.august Planleggingsdag – barnehagen er stengt  

17.august Bli-kjent-fest i lavvoskogen for foreldre og barn 

       15.september Foreldremøte 

       Uke 41 Høstferieuke skolen 

      24.oktober FN-dagen 

21.oktober Felles planleggingsdag for barnehagene i Lillehammer – 
barnehagen er stengt 

       Nov/Des Adventsstund hver mandag 

       13.desember Luciafeiring 

20.desember Nissefest for barna 

2023   

       2.januar Planleggingsdag– barnehagen er stengt 

       6.februar Samefolkets dag 

       15.februar         Vinterleker 

21.februar Karneval 

Uke 9 Vinterferieuke skolen 

28.mars Påskefrokost for barn og foreldre 

       10.mai Foreldremøte 

16.mai Vårfest for barna 

       19.mai Planleggingsdag– barnehagen er stengt     

14.juni Sommerfest for foreldre og barn i regi av SU 

 
 
 
I forkant av skoleferier ber vi om at dere gir beskjed om barnet kommer i barnehagen eller 

ikke. I forkant av Jul og Påske vil alle motta et skjema der dere setter opp tider for levering og 

henting, slik at vi best mulig får bemannet dagen og tatt ut avspasering og ferie når det ikke er 

fulle barnegrupper. 
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Kontaktinformasjon 

 

 
Navn på barnehage: 

Skårsetlia naturbarnehage 
   

Styrer :  
Elin Bentdal 

elin.bentdal@lillehammer.kommune.no 
 

Adresse: 
Blesterveien 3, 2618 Lillehammer 

 
Tlf.: 90 74 71 88 

Barnehagens e-postadresse: 
Skarsetlia.Barnehage@lillehammer.kommune.no 

 
Besøk www.lillehammer.kommune.no/skaarsetlia-naturbarnehage 

for mer info om barnehagen og hva som skjer. 
  

Er du på Facebook:  
Gå inn og klikk «Liker» på barnehagens facebookside ☺ 

 
 
 

Årsplanen ble fastsatt og godkjent i SU den: 19.09.2022 
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Vedlegg 1 

 

Progresjonsplan- fagområdene 

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. 
Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og 
opplevelser. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk 
innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø.  
 
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene som er 
beskrevet i rammeplanen. Planen skal også synliggjøre hvordan barnehagen jobber med 
overgangen barnehage-skole og satsningsområdene som er beskrevet på s. 8.  
Se også planer for gruppene, ukeplaner og månedsbrev, for informasjon om aktiviteter i 
barnehagen. Disse planene deles på VISMA. 
 
Antall år barnet går i barnehage før skolestart kan variere. Likevel skal aktivitetene tilpasses 
og forbeholdes de enkelte aldersgrupper. Alle barn skal ikke nødvendigvis være med på alt. 
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Kommunikasjon, språk og tekst 

1-2 år 

Vi introduserer barna for 

ulike fortellinger, bøker og 

eventyr. 

Vi formidler gjennom ord, 

konkreter og dramatisering.  

3-4 år 

Vi formidler flere kjente 

folkeeventyr og kjente 

fortellinger i felles 

samlingsstunder på 

avdelingen. 

 

5-6 år 

Vi lager egne eventyr/tekster hvor 

barna får erfaring med hvordan 

muntlig språk gjøres om til 

skriftspråk.  

Vi bruker «Geitekillingen som 

kunne telle til ti» og «Bukkene 

Bruse begynner på skolen». 

Vi stimulerer språk 

gjennom lek, rim, regler, 

bøker og sanger. 

Vi tilbyr et mangfold av 

bøker, sangtekster, rim og 

regler. 

Vi leker og eksperimenterer med 

rim, rytme, lyder og ord. 

Vi anerkjenner barnas 

følelser og følelsesuttrykk. 

Vi øver på å knytte 

ansiktsuttrykk til følelsen vi 

har. 

Vi øver på å uttrykke og sette 

ord på egne følelser, tanker 

og meninger gjennom 

samtaler med barna. 

Vi øver på å bruke språket som et 

verktøy for å skape relasjoner, 

delta i lek og løse konflikter. 

Vi øver på turtaking 

gjennom 

hverdagsaktiviteter. 

Vi bruker bilder aktivt i 

arbeid med ulike tema for å 

øke forståelsen 

Vi øver på å ta imot beskjeder, 

vente på tur, og i noen 

sammenhenger rekke opp handa. 

Vi spiller enkle spill, teller 

og benevner. 

Vi utforsker og undrer oss 

sammen, teller og samtaler 

om kjente og ukjente ting. 

De eldste barna jobber med å 

skrive/ kjenne igjen eget navn, 

bokstaver og lyder. 
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Kropp, bevegelse, mat og helse 

1-2 år 

Vi er ute hver dag. Vi går 

turer i nærmiljøet med 

variert terreng. 

3-4 år 

Vi legger til rette for varierte 

aktivitet ute og inne. 

 

5-6 år 

Målet er at alle Ravnene går på 

Neveltoppen som en milepæl dette 

siste året. 

Vi øver på av og 

påkledning. 

Vi legger til rette for 

samspill og lek med aktive 

voksne til stede for 

veiledning og støtte i forhold 

til å respektere egne og 

andres grenser. 

Barna øver på å selv finne ut hva 

de trenger av klær i forhold til vær 

og temperatur. 

Vi spiser sunne og varierte 

måltider, inne og ute. 

Vi har felles måltid på 

avdelingen hvor vi bruker tid 

på å roe ned og samtale 

sammen.   

Barna er med på matlaging både 

ute og inne. 

Vi samtaler om sunn mat og 

kosthold, og hvordan det påvirker 

kroppen. 

Vi plukker og smaker på 

bær som vi finner i 

nærmiljøet. 

Vi dyrker grønnsaker fra 

frøet er sådd til råvarene kan 

høstes, og spises. 

Vi tilbereder råvarer som vi har 

sanket i naturen eller dyrket selv. 

Vi beveger oss til musikk 

gjennom sangbevegelser og 

dans.  

 

Vi har turdag og lavvodag 

hver uke hvor vi får brukt 

kroppen i variert terreng og 

med varierende utfordringer. 

Fortsetter å introdusere 

tradisjonelle regelleker.  

Vi tilbyr vanntilvenning på 

Jorekstad for skolestarterne. 

Vi har fokus på gode 

rutiner ved håndvask og 

måltid. 

Vi innarbeider gode rutiner 

for håndvask 

Vi øver på å bli selvstendig i 

toalettrutiner og håndvask. 
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Kunst, kultur og kreativitet 

1-2 år 

Gjennom samarbeidet 

med Kulturskolen blir 

barna introdusert for ulik 

musikk og ulike 

instrumenter.  

 

3-4 år 

Gjennom samarbeidet med 

Kulturskolen blir barna 

introdusert for ulik type 

musikk og ulike instrumenter.  

Barna får ulike 

musikkopplevelser og får føle 

5-6 år 

Gjennom samarbeidet med 

Kulturskolen får barna 

spilleopplæring i fiolin og 

trompet. 

Vi bruker mulighetene inne 

og ute til varierte 

bevegelser. 

 

 Vi har et nærmiljø som gir 

muligheter for risikofylt lek, slik 

som klatring og hoppe fra høyder. 

Vi lar barna vurdere egne evner og 

få god grovmotorisk kompetanse. 
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på hvordan musikken bringer 

fra ulike følelser hos dem 

selv.    

Vi synger kjente 

barnesanger og forteller 

kjente eventyr. 

Barna gis mulighet til å 

utfolde seg gjennom musikk 

og drama. 

Vi opptrer for hverandre, 

foreldre og nærmiljø 

(generasjonssang). 

Vi lar barna prøve 

forskjellig 

formingsmateriale 

Vi legger til rette for at barna 

får utforske og eksperimentere 

med forskjellig 

formingsmateriell. 

Vi besøker kunstmuseet, med 

omvisning, opplæring og 

utprøving av maleteknikk. 

Vi tilrettelegger for 

skapende aktivitet: bl.a. 

klosser, plastelina, maling   

 Vi skaper nytt av gammelt, eks 

instrumenter eller pynt av 

naturmaterialer eller «søppel» 
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Natur, miljø og teknologi  

1-2 år 

Vi er ute i naturen uansett 

«vær og vind». 

 

3-4 år 

Vi leker ute hver dag, og 

tilbringer hele dager i skogen 

vår, som er spesialt tilrettelagt 

for friluftsaktiviteter.  

5-6 år 

Vi leker ute hver dag, oppholder 

oss mye i naturen, og går på 

lengre turer før barna begynner på 

skolen (eks: Neveltoppen). 

Vi smaker på spiselige 

planter i naturen. 

Vi utforsker og undrer oss 

over naturfenomener sammen 

med barna. 

Vi øver oss på å gjenkjenne giftige 

og spiselige planter, og høster 

ingredienser til matlaging. 

Vi ser på dyr, insekter og 

naturen rundt oss. 

 

Vi undrer oss over alle dyr og 

småkryp som vi finner eller 

hører når vi er ute i naturen. 

Vi fordyper oss i utvalgte plante- 

og dyrearter, og 

dyrespor/sportegn. Vi bruker 

natursti, faktabøker og plansjer.  

Vi bruker iPad til å 

utforske ting vi er opptatt 

av, øve på turtaking, 

sosialt samspill, 

kompetanse ved bruk av 

IKT. 

 Vi gjør «forskningsaktiviteter», 

hvor barna får eksperimentere 

med teknologi og naturlover. 

Vi ser på endringer i 

naturen gjennom hele året.  

 Vi gjør «forskningsaktiviteter», 

hvor barna får eksperimentere 

med teknologi og naturlover. 
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Vi veileder barna ved 

sortering av søppel, ta 

vare på leker. 

 Vi har en egen klubb for de eldste 

barna, hvor vi blant annet har 

fokus på, natur, bærekraft, 

naturvern og allemannsretten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall, rom og form   

1-2 år 

Vi jobber med begreper 

som stor og liten, opp ned. 

 

3-4 år 

Vi bruker matematiske 

begreper i hverdagen som 

viser størrelse, mål, likhet, 

ulikheter og preposisjoner.   

5-6 år 

Når vi lager mat følger vi 

oppskrifter med forskjellige 

mengdeenheter.  
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Vi leker med duplo, 

byggeklosser, togbane, 

enkle puslespill osv. 

Vi utforsker naturen og 

sammenlikner størrelser, form 

og antall, bruker naturen som 

læringsarena. 

Vi spiller og eksperimenterer med 

matematiske sammenhenger 

(former, symmetri, mønster, 

butikklek med penger) 

Vi blir kjent med tall. Vi teller i hverdagen når vi 

leker, lager mat, kler på oss, 

ser ting rundt oss, snakker om 

klokka etc. 

Vi har en egen klubb for de eldste 

barna, hvor vi blant annet har 

fokus på tall og telling. 

 

Etikk, religion og filosofi 

1-2 år 

Vi introduserer barna for 

aktiviteter og tradisjoner 

knyttet til høytider. 

3-4 år 

Vi markere høytider som jul 

og påske gjennom 

tradisjonelle aktiviteter, og 

besøker kirka. 

5-6 år 

Vi samtaler med barna om hvorfor 

vi feirer jul og påske, om ulik tro, 

og at man kan tro på det man vil. 

Barna skal oppleve at de 

voksne anerkjenner deres 

følelser og følelsesuttrykk. 

Vi veileder barna til å hjelpe 

og trøste hverandre, og 

samtaler om hvordan man er 

en god venn. 

Vi samtaler om hvordan vi kan 

være gode medmennesker, om 

respekt for ulik tro, og at vi er 

forskjellige.  

Vi undrer oss sammen 

over det vi ser, hører og 

opplever i hverdagen. 

Barna skal inviteres inn i 

filosofiske samtaler uten klare 

svar. 

Vi oppfordrer barna til å reflektere 

rundt egne og andres handlinger, 

(også knyttet til miljø) 

Vi markerer samenes 

nasjonaldag, og vi 

markerer høytider knyttet 

til ulike religioner i 

barnehagen og blir kjent 

med andre kulturer. 

Vi markerer høytider knyttet 

til ulike religioner i 

barnehagen og blir kjent med 

andre kulturer. 

Vi undersøker hvordan barn har 

det i andre land og kulturer, og 

markerer deres nasjonaldag og 

høytider. 
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Nærmiljø og samfunn 

1-2 år 

Vi går på tur, og bruker 

nærområdet spontant i 

hverdagen.   

 

3-4 år 

Vi besøker og benytter oss av 

samfunnsinstitusjoner i byen 

vår. Vil deltar på noen 

arrangementer i byen.  

5-6 år 

Vi bidrar og er aktive deltakere i 

lokalsamfunnet gjennom 

generasjonssang, (hvor vi synger 

for eldre), deltar i «pynting» av 

byen, og plukker søppel. 

Vi er lydhøre ovenfor 

barnas signaler om ønsker 

og behov. 

Vi gir barna erfaringer med 

demokrati gjennom 

medbestemmelse i 

barnehagen. 

Vi gjør barna kjent med 

demokratiske prinsipper, 

barnekonvensjonen og markerer 

FN-dagen. 

Vi markerer samenes 

nasjonaldag. 

Vi forbereder og markerer 

samenes nasjonaldag. 

Vi undersøker hvordan barn har 

det i andre land og kulturer, og 

markerer samenes nasjonaldag. 

Vi øver oss på å gå 

samlet på tur, holde i 

hånden og høre på de 

voksne. 

 Vi praktiserer reglene for 

trafikksikkerhet når vi er på tur 

og minner hverandre på reglene. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2 
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Tilvenning i barnehagen.  

  

De kommunale barnehagene i Lillehammer er opptatt av å ta godt imot nye barn og 

foreldre, slik at tilvenningen til barnehagelivet skal gå så greit som mulig.   

  

Tilvenning til barnehagen  

Foreldrene og barnehagepersonalet gir sammen barnet den beste starten i barnehagen. 

Tilvenning må skje på barnets premisser og i tett dialog mellom foreldrene og 

barnehagepersonalet.  

Når et barn skal begynne i barnehagen er det tre parter som er involvert:  

  

                                    BARNET, FORELDRENE OG BARNEHAGEN.  

  

For oss i barnehagen er det viktig å ha oppmerksomheten rettet mot møtet mellom disse 

tre, da alle har betydning for hvor raskt og godt barnet knytter seg til nye voksne i sitt liv.   

 

 Barnehagen har det profesjonelle ansvaret i møtet med nye barn og foreldre, og vi legger 

stor vekt på forutsigbarhet og trygghet. Alle nye barn følges tett i oppstarten, og gjennom 

dialog med dere foreldre vil vi bli kjent med det enkelte barnet. Alle foreldre tilbys 

oppstartsamtale tidlig etter barnehagestart. 

 

Barnet kommer til barnehagen med de erfaringene de har fått så langt i livet. Noen barn 

har utviklet en grunnleggende tillitt til omverdenen, mens andre er noe mer usikre i møte 

med det nye og ukjente. Dette vil ha betydning for hvor mye tid barnet trenger for å 

knytte seg til de voksne i barnehagen.    

 

Som foreldre har man mange spørsmål, og kanskje bekymringer, rundt det å begynne i 

barnehagen. Noen kommer som førstegangsforeldre, mens andre kommer for tredje gang. 

Dette påvirker hvilke behov man har for støtte og veiledning som barnehageforelder. Vi 

skal ta imot dere med stor omtanke, respekt og forståelse, og jobbe for å møte dere på 

deres behov.  
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Tid nok  

Det må settes av nok tid fra både foreldrenes og barnehagens side. Tradisjonelt settes det 

av tre dager til barnehageoppstart. Her er det viktig for oss i barnehagen at vi sammen 

med dere som foreldre vurderer hvor lang tid deres barn trenger i oppstarten. Små barn 

kan ikke forberedes muntlig på å gå i barnehagen og kan trenge flere dager for å bli trygge 

på et nytt sted. De skal bli kjent med helt ukjente voksne og etter hvert knytte seg til dem. 

Dette er en prosess som krever tid, selv om det er individuelle forskjeller. En langsom og 

trygg tilnærming til de ansatte forutsetter et nært samarbeid med foreldrene, og at 

foreldrene gradvis trekker seg tilbake når de ser at barnet er trygt på de 

barnehageansatte.  

Barn og foreldre kan gjerne besøke barnehagen før oppstart. Avtal tid på forhånd slik at vi 

får tatt dere godt imot. Dette er med å skape gode forutsetninger for at barnet skal bli 

trygt og godt kjent, og for at overgangen til barnehagen blir mykere.  

 

Barnet trenger tid til å bli kjent med barnehagens ute- og inneområde, slik at det vet hvor 

det skal leke, spise og sove.  

  

 

 

Barn med behov for ekstra støtte  

 

Barn med nedsatt funksjonsevne eller svak språkforståelse, vil ha behov for et godt 

tilrettelagt barnehagetilbud. Det er viktig at det legges opp til en gradvis tilvenning som 

spesielt er tilpasset deres behov. Det vil bl.a. være behov for god informasjon om 

barnehagetilbudet til foreldrene og barnehagen på sin side må ha nok og riktig 

informasjon om barnet. Videre må det legges til rette på en måte som sikrer at barnets 

behov blir godt ivaretatt og at hjemmet og barnehagen har en tett dialog omkring de 

behovene barnet har.  
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Informasjon og trygghet  

Personalet må gi god og nok informasjon om barnehagens opplegg og innhold, og legge til 

rette for at foreldrene får svar på alt de lurer på i forbindelse med barnets oppstart i 

barnehagen. En oppstartsamtale er grunnleggende for at foreldrene og barnehagen 

sammen kan skape et så godt tilbud som mulig for barnet. Barnehagens mål for 

oppstartsamtalen er å utveksle viktig informasjon og å bli bedre kjent med barnet, 

foreldrene og deres hjemmemiljø slik at de lettere kan møte barnets behov. Foreldrene 

får mulighet til å møte de ansatte på tomannshånd og til å formidle hvilke psykiske og 

fysiske behov barnet har: Alt fra kosedyr som er trygghetsskapende for barnet, til allergier 

som barnehagen må ta hensyn til. Er mor og far trygge på barnehagen og har tillit til de 

ansatte, påvirker dette barnets opplevelse av barnehagen positivt.  

På mange måter kan vi si at å starte med å trygge foreldrene, er den beste måten å trygge 

barna på. Foreldres trygghet gir barna en opplevelse om at” her er det trygt å være”.  

  

 

Barnehagene i Lillehammer mener at følgende momenter er viktige når barnet skal 

begynne i barnehagen og i den aller første fasen av tilvenningen:  

 

  

• Når barnet kommer til barnehagen er det viktig å ta seg god nok tid, slik at barnet 

får ta den tiden det trenger til å bli klar for å skilles fra foreldrene og til å bli hos 

personalet  

• Foreldre og barnehage blir sammen enige om gode rutiner for ankomst og avskjed 

i barnehagen, dette skaper trygghet og forutsigbarhet for barnet. 

• Bruk tiden sammen med barnet og la barnet bestemme tempoet i tilvenningen   

• Det er ikke uvanlig at det kommer noen tårer fra barnet i leveringssituasjonen, 

personalet gir trøst og trygger barnet i denne situasjonen 

• Barnet trenger både forutsigbarhet og spennende inntrykk slik at det gleder seg til 

å komme i barnehagen  
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Tilvenning ved overganger  

 

Barn som allerede går i barnehagen, vil ha behov for en gradvis tilvenning når de skifter 

avdeling eller base. Mange småbarn har også behov for en gradvis overgang etter langt 

fravær som for eksempel etter sommerferien.  Dette avtales med barnehagen og tilpasses 

barnets behov.  

  

Å sørge for at barnet får en positiv opplevelse av barnehagestarten, sikrer langt på vei 

barnets videre trygghet og trivsel i barnehagen. En god start er til det beste for barn, 

foreldre og personalet.  

 

Mål: Kvalitetsindikator: 

Barnet skal få en trygg og god start i 

barnehagen. 

Faste voksne som møter barn og foreldre. 

Tilvenning må tilpasses det enkelte barns 

behov.  

Barnehagen skal sikre trygge 

overganger for barn.  

Lydhøre voksne ovenfor enkeltbarns behov. 

Foreldre blir tatt med på råd og drøfting. 

Barnehagen har rutiner for overganger 

 

  

Handlinger:  Ansvar:  Når:  

Besøksdag/ foreldremøte 

for nye 

Styrer/ ped.ledere Juni/sept- okt. 

Oppstartsamtale 

(Innhente informasjon om 

barnet og familien, og 

trygge foreldrene) 

Ped.ledere Sept.-okt. 

Forventningsavklaring Styrer/ ped.ledere Sept.- okt. 

Utveksle informasjon med 

foreldre jevnlig den første 

tida 

Alle Kontinuerlig  
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Rutiner ved ulike 

overganger som følges og 

tilpasses det enkelte barn.  

Styrer/ ped.ledere Ved overgang til ny 

avdeling, ny barnehage 

eller skole. 

 

Med dette som grunnlag har vi skapt en ramme som vi håper vil gi deres barn en god 

barnehagestart! 

 


