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Innledning 

Med utgangspunkt i FN`s barnekonvensjon, lovverk og lokal 
rammeplan har Løken barnehage utarbeidet denne 
virksomhetsplanen. Den skal si noe om hvordan Løken 
barnehage arbeider for å oppnå overordnede mål og føringer 
fra stat og kommune. 
 

Lov om barnehager, § 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. 

 

Vi ønsker at planen skal være: 
 Et verktøy i barnehagens pedagogiske arbeid, og den skal gjennom de 

omra dene som vi har beskrevet lede oss mot visjonen va r «en plass for 
alle» 

 Et introduksjonsdokument for nytilsatte 
 Gi foreldre kunnskap om barnehagens pedagogiske arbeid og metoder. 
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Løken barnehage 

I Løken barnehage er vi opptatt av og gode på: 
 
 Løken barnehage er en kommunal 4 avdelingsbarnehage. Barnehagen har 

vært i drift siden 1983, og er den eldste barnehagen i Hole kommune. Den har 
85 plasser og 15 a rsverk. 

 Avdelingene va re heter Frøya, Odin, Balder og Hugin. 
 Løken barnehage har valgt a  profilere seg som en helt vanlig barnehage. Vi vil 

ha barna i sentrum i forhold til deres generelle utvikling og medvirkning. 
 A  ivareta det enkelte barns utvikling og se hva slags behov de forskjellige har 

til enhver tid. Et godt samarbeid og en god dialog med foreldrene er viktig for 
a  fa  til dette best mulig. Daglige tilpasninger for det enkelte barn er nødvendig 
slik at det utvikler seg og trives. 

 Vi er en barnehage som vil være mye ute. Vi har et flott nærmiljø som vi 
bruker ofte. Vi har ogsa  valgt at 4- a ringene er knyttet til en hytte kalt 
«Heksehuset» som de bruker ofte. Denne hytta ligger rett ved barnehagen. 

 Siden 2008 har vi vært fadderbarnehage for SOS barnebyer. Fadderbarnet va rt 
heter Refilwe og bor i Botswana. Noen ganger i a ret har vi spesielt fokus pa  
dette og samler inn penger som ga r til skolegang og klær. Det er viktig a  lære a  
ta vare pa  – og ha omsorg for hverandre, og at barn i andre land ikke alltid har 
det like godt som oss i Norge. 

 Som kommunens eldste barnehage har vi noen godt etablerte og fine 
tradisjoner som ungene blir godt kjent med og gleder seg til hvert a r. Vi har 
blant annet julebord for barna og de ansatte. Da pynter vi oss og koser oss med 
julemat og is til dessert. Etterpa  kommer nissen med litt godteri i sekken 

 Andre tradisjoner er Lucia tog med kaffe etterpa , pa skefrokost og 
besteforeldredag pa  va ren. Da blir besteforeldre eller en annen voksen barnet 
er knyttet til invitert pa  kaffe og kaker. 

 Løken barnehage er en verdi drevet barnehage. Vi har en visjon og tre verdier 
som styrer oss og skal hjelpe oss til a  ta de riktige valgene og prioriteringene i 
hverdagen. Verdiene va re er Respekt, omsorg og ansvar. Disse verdiene ønsker 
vi a  bli kjent igjen pa . Verdiene er noe vi ma ler oss opp imot. Holdningene vi 
har til barna, hverandre, foreldrene og til oss selv skal synliggjøres gjennom 
verdiene va re.  

 Løken barnehage jobber mot a  bli miljøsertifisert og ha per a  klare dette i løpet 
av va ren 2014. Vi øver oss pa  a  sortere søppel, spare strøm, bruke en viss 
andel økologiske matvarer, tenke pa  hvordan vi reiser mest mulig miljøvennlig 
og jobber for a  ha et godt arbeidsmiljø. 
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Visjon 

 
 Hole kommunes visjon: 

       «Eventyrlig fortid –eventyrlig fremtid» 

 Holebarnehagenes visjon : 

     «Å tilby barn en eventyrlig oppvekst» 

 Løken barnehage sin visjon: 

      «En plass for alle» 

  

En ring av gull, en 
riktig stor. 
Med plass til alle 
hender. 
Der ingen er størst og 
ingen er først. 
Der ingen er sist og 
ingen er minst. 
Vi holder fast så 
ringen ei brast for den 
er smidd av 
VENNER. 
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Ma l 

Vi skal gi barna i Løken barnehage en god og trygg hverdag og 

gi de omsorg som grunnlag for læring og utvikling. 

 
For Løken barnehage innebærer dette:  

 

 For barna: 
 Bli sett og hørt for den de er hver dag. 
 Skal oppleve a  bli i varetatt med de behov de har til en hver tid.  
 Fa  tro pa  seg selv som menneske. 
 Skal oppleve seg verdifull. 

 

 For personalet: 
 Hilse pa  barnet med navn.  
 Gi barnet mestringsopplevelser ut fra de forutsetningene de har.  
 Være lydhøre for og legge til rette for enkeltbarnets behov. 
  Respektere barnets grenser og følelser 
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Danning 

Gode danningsprosesser setter barn i stand til å håndtere livet. 
Danning handler om evnen til å reflektere over egne 
handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med 
omgivelsene. 

 

I Løken barnehage jobber vi innenfor disse områdene for å 
oppnå gode danningsprosesser:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke valg vi gjør vil være med i danningsprosessen. Slik barnas hjem 
preger barna vil ogsa  va re valg i barnehagen ha betydning. 
  

Verdier 

Sosial kompetanse 

Voksenrollen 

Omsorg 

Lek 

Læring 

Vennskap 

Språklig kompetanse 

Danning 
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Pedagogisk grunnsyn - va rt syn pa  barn 

Med pedagogisk grunnsyn menes den virkelighetsoppfatning, 
de verdier og holdninger som ligger til grunn for pedagogisk 
virksomhet. 

 

I Løken barnehage ser vi pa  barnet som et kompetent individ, med medfødt 
evne til utvikling og samspill. Vi ser pa  barnet som et nysgjerrig selvstendig 
og vitebegjærlig individ. 

 

For oss er det viktig at vi jobber utfra et felles verdisyn som vektlegger: 

 Respekt 
 Omsorg  
 Ansvar 

Liten? 
Jeg? 
Langtifra. 
Jeg er akkurat stor nok. 
Fyller meg selv helt på langs og 
på tvers fra øverst til nederst. 
Er du større enn deg selv 
kanskje? 
  Inger Hagerup 
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Voksenrollen 

Rammeplan: Personalet har som rollemodeller et særlig 
ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. 
 

 De voksne i Løken barnehage skal:  
 Vise enkeltbarnet Respekt: ta det pa  alvor, se barnets gode 

intensjon, bekrefte barnet, holde avtaler, si unnskyld.  

 Gi enkeltbarnet Omsorg: trygghet, trøst, et fang, en støttende 
ha nd, gi barnet tid.  

 Vise Ansvar overfor enkeltbarnet ved a  gi de: tillit, kunnskap , 
erfaringer og utfordringer som de kan mestre i trygge 
omgivelser. 

  

Det hender at du blir lei deg 
 fordi jeg er så liten.  
Jeg setter merker alle steder og gjør deg 
ganske sliten.  
 
Men hver dag blir jeg større, 
 ja en dag blir jeg stor  
og alle mine avtrykk  
blir bare svake spor.  
 
Her er mitt lille avtrykk 
 så du kan huske og forstå  
hvor søte hender jeg hadde  
den gangen de var små.  
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Sosial kompetanse 

Rammeplan sier: «sosial kompetanse handler om å kunne 
samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.»  
 

Begrepet sosial kompetanse dreier seg om et sett av ferdigheter, 
kunnskaper og holdninger som ma  være tilstede for a  kunne 
samhandle med andre mennesker. «Kunsten og omga s 
mennesker.» 
 

I Løken barnehage jobber vi for at barna skal utvikle 
ferdigheter innenfor:  

 
 Empati 

 Handler om evnen til innlevelse i andre menneskers følelser og evnen 
til a  sette seg inn i egen og andres situasjon. 

 
 Prososial adferd 

 Handler om positive sosiale holdninger, samt evnen til og viljen til a  
utføre sosiale handlinger. 

 Samarbeidsferdigheter, dele med andre, ga  over til en annen aktivitet 
uten a  protestere, kunne vente pa  tur uten a  ytre misnøye. 

 
Selvhevdelse 

 Handler om evnen til a  hevde seg i samspill med andre pa  en positiv 
ma te 

 
Selvkontroll 

 Handler om evnen til a  kunne holde litt av seg selv tilbake i samspill 
med andre. 

 

Lek, glede og humor 

 Handler om a  komme med i andres lek, glede seg over sma ting i 
hverdagen, produsere humor og kunne innta en lekende og 
humoristisk holdning til andre barn og voksne. 
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Arbeidsmetoder i sosial kompetanse 

 

I Løken barnehage innebærer dette:  

 
 Voksne som veileder barna i her- og na  situasjonene.  

 Voksne som ser barna og lytter til barna 

 Voksne som er tilstede for barna og viser barna gode samspill 

 Voksne som legger til rette for samspill pa  tvers av alder og kjønn.  

 Temasamlinger 

 Verktøy til a  løse konflikter 

 De store hjelper de sma . Fellessamlinger og arrangementer pa  tvers 
av avdelingene. 

 Skape ro i hverdagen 
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Omsorg 

Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagen, og den skal 

komme til uttrykk i påkledning, stell, når barna leker, i læring 

og i måltider. En god omsorg vil kunne styrke barns 

forutsetning for å utvikle tillit til både seg selv og andre. Videre 

vil en god omsorg kunne utvikle gode relasjoner til andre, og til 

gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet barnet er 

en del av. 

 
 

For Løken barnehage betyr dette:  

 Voksne 
 Gi en utstrakt ha nd. 
 Gi barnet et smil. 
 Et bekreftende blikk til et usikkert barn. 
 Gi barnet oppmuntrende kommentarer for a  prøve selv. 
 Voksne som ga r inn og støtter, veileder og hjelper der det trengs i 

forhold til barnets alder. 
 Voksne som har tid til a  gi det barna trenger. 

 
 Barn 

 Opplevelse av at noen bryr seg, bli møtt med et smil 
 Opplevelsen av a  være verdsatt 
 Opplevelse av a  bli møtt med respekt 
 Opplevelse av a  bli møtt med forsta else 
 Opplevelse av a  være ønsket 

 

 Planlegging 
 Pa  ma neds planer 
 Pa  avdelingsmøter 
 Pa  personalmøter 
 Pa  planleggingsdager 

 
 Gjennomføring 

 I hverdagssituasjoner, læringssituasjoner og i lek. 
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Lek 

Rammeplan: barnehagen skal gi mulighet for lek, livsutfoldelse 
og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. 
 

Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan 
uttrykke seg igjennom. Leken har mange uttrykksformer og kan 
føre til forsta else og vennskap pa  tvers av alder og spra klig og 
kulturelt ulikhet. Barn lærer og utvikler en sammensatt 
kompetanse gjennom leken. 

 

For Løken barnehage innebærer dette: 
 
 Voksne 

 Kunnskap om lek. 
 Legge til rette for lek. 
 Inspirere til lek. 
 Delta i lek. 

 
 Barna 

 Fa  delta i lek sammen med andre. 
 Tid og ro til a  leke. 
 Lære a  omga s andre pa  en positiv ma te. 
 Grunnlag for danning. 
 Spra kutvikling. 

 
 Planlegging 

 I ma nedsnytt. 
 Pa  avdelingsmøter. 
 Pa  personalmøter. 
 Pa  planleggingsdager. 

 
 Gjennomføring 

 Fa  kunnskap om lek gjennom kurs og faglitteratur. 
 Lage rom i hverdagen for utfoldelse i lek. 
 Se pa  romutførelsen for a  inspirere til lek.  
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Læring 

Å lære er å oppdage og erfare (Kari Pape). 

Rammeplan sier: Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, 
kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt 
i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.  

 
I Løken barnehage innebærer dette:  
 
 Voksne 

 Voksne som er lydhøre for barnas innspill.  
 Legge til rette for barnas medvirkning i læringen. 
 Respektere barnas ulike ma ter a  lære pa . 
 Voksne som byr pa  seg selv.  
 Voksne som legger til rette for mestring. 
 Voksne som er forbilder for sosial kompetanse. 

 

 Barn 
 Oppdagelser og erfaringer nært knyttet opp mot lek og undring. 
 Læring gjennom samspill med andre. 
 Læring knyttet opp mot hverdagsaktiviteter. 
 Utvikle spra ket. 
 Lære a  utvikle sosial kompetanse. 

 

 Planlegging 
 I ma neds planer. 
 Pa  avdelingsmøter. 
 Pa  personalmøter. 
 Pa  planleggingsdager. 

 

 Gjennomføring 
 I samlingsstund. 
 I aktiviteter. 
 I hverdagssituasjoner. 
 I leken. 
 I samhandling med andre barn og voksne. 
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Barns medvirkning 

Barna skal ha rett til medvirkning  tilpasset alder og 
forutsetninger. (Barnehageloven §1 Formål 2 ledd.) 
 

Barns medvirkning handler om voksnes holdninger overfor barn. 
Dette er ikke en metode, men en ma te a  møte barna pa .  Barna skal 
bli møtt med a penhet og repekt. Dette innebærer at de voksne til 
enhver tid skal reflektere over egne holdninger og handlinger.  

 
 Voksne 

 Lytte, tolke og observere de ulike uttryksma tene barn har. 
 Oppmuntre / legge til rette for at barn  skal kunne gi uttrykk for 

sine egne tanker og ønsker.  
 Gi barna tid og rom for lytting og samtale. 
 Ta utgangspunkt i barnas interesser na r vi planlegger. 

 Ansvarlige voksne som som bruker sin vurderingsevne. 

 

 Barn 
 Oppleve a  fa  medvirke i egen hverdag. 
 Barn ma  fa  komme med sine synspunkter. 

 Fa  ansvar i forhold til det de kan mestre. 

 

 Planlegging 
 Ta utgangspunkt i det barna er opptatt av 
 Følge barnets initiativ i planleggingen. Dette innebærer a  ikke ha  

for detaljerte planer. 
 
 Gjennomføring 

 Barnesamtaler 
 Samlingsstunder 
 I aktiviteter 
 I hverdagssituasjoner 
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Satsningsomra der 

 Språk 
 Spra k er en viktig forutsetning for all utvikling og innga r i all form for 

samhandling. 
• Vi bruker TRAS pa  alle barn 
• Snakkepakken bruker vi som et arbeidsverktøy. 
• Bruke biblioteket jevnlig. 
• Ha tilgang til bøker tilpasset alder. 
• Lesestunder hver dag. 

 Det er satt i gang et spra kprosjekt og det er en spra kansvarlig i hver 
barnehage. Tidlig innsats gir et godt grunnlag for videre læring og 
utvikling i skolen. 

 

 Vennskap 
 Barna bør i løpet av sin barnehagetid ha i hvertfall en venn som de 

kan være seg selv samen med. 
• Gi barna muligheten til a  oppleve anerkjennelse fra andre barn i 

lek. 
• Gi de grunnleggende verdier som hjelper de til a  sta  imot, til a  si 

ifra na r de blir ertet men ogsa  til a  akseptere andres værema te i 
et vennskap. 

• By pa  seg selv, hevde seg pa  en positiv ma te. 
• Voksne som er observante og gir barna gode muligheter for a  

leke sammen. Ta med pa  turer, sitte ved samme bord.  
 Oppfordre foreldre til a  ta med venner hjem. 

 

 Natur 
 Barn skal fa  en begynnende forsta else for betydningen av en 

bærekraftig utvikling. I dette innga r kjærlighet til naturen, 
forsta else for samspillet i naturen og mellom mennesket og 
naturen. 
• Turer i nærmiljøet minst en gang per uke. 
• Være ute i all slags vær. 
• Fa  kjennskap til de ulike a rstider. 
• Lære a  se, undre seg, og samtale om ting som skjer i naturen. 
• Kildesortere søppel. 

 Bli miljøsertifisert. 
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Årstidene  
  

Først kommer nyttår  
og nissen er glad,  
nå skal han hvile  
Og ha det så bra.  
 
Så kommer våren  
med pinner og strå,  
blomster på bakken  
og kyllinger små.  
 
 

 
 Musikk, sang og eventyr 

 Velge ut forskjellige eventyr. 
 Jobbe med dette pa  de forskjellige avdelingene. 
 Synge sanger ut fra alder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

Så kommer sommer’n  
med mange slags bær,  
og alle går barbeint  
med mange slags tær.  
 
Så kommer høsten  
og åker’n blir gul,  
så kommer snøen  
og så blir det jul.  
  
Alf Prøysen 

 



 Side 18 av 27  
 

 Tilvenning 

Barnets beste skal stå i sentrum og barnehagen skal være et 

møtested mellom to parter hvor målet er en best mulig 

hverdag, barndom og oppvekst for barna. 

 
I Løken barnehage innebærer dette: 

 
 At man gjør tilvenningen fra barnets hjem og over i barnehagen mykest 

mulig. Den voksne ma  sette seg inn i barnets og foreldrenes behov. 
 Ha ndhilse pa  alle nye foreldre 
 Bilder og navn pa  avdelingene av hvem som jobber der 
 Lytte til det foreldrene har pa  hjertet og vise ekte engasjement. Foreldre 

og barn ma  føle at personalet har lyst til a  bli kjent med dem. 
 Være tilgjengelige for barn og foreldre. Det er viktig at man har tid til a  

legge et godt grunnlag for barnets hverdag i barnehagen og videre 
samarbeid med foreldrene 

 Trygge foreldrene pa  at det er greit for barnet a  være lei seg og gra te. Det 
er en naturlig reaksjon. Sende sms og mms og ta bilder fra 
barnehagedagen for a  vise at barnet har det bra. 

 Oppstartsamtale med alle nye foreldre 
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Samarbeid 

Rammeplanen sier: For at barn og foreldre skal få et mest 
mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, 
kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og 
institusjoner i kommunen. Tverrfaglighet og helhetlig tenkning 
bør derfor stå sentralt. 
 

For Løken barnehage innebærer dette samarbeid med: 

 

 Skole 
 Egen plan overgang barnehage til skole. Sikre at barna fa r en trygg og 

god overgang fra barnehagen til skolen. 
 
 KPPT 

 Den pedagogisk psykologiske tjenesten er en sakkyndig instans og 
kan gi ra d og veiledning om spesialpedagogisk hjelp. 

 Den kan ogsa  gi ra d og veiledning der barn trenger a  styrkes pa  ulike 
omra der. 

 

 Barnevern 
 Barnevernets hovedoppgave er a  sikre at barn som lever under 

forhold som kan skade deres helse og utvikling, fa r nødvendig hjelp 
og omsorg til rett tid. 

 Barnevernet kan ogsa  bista  barnehagen og foreldre i vanskelige 
situasjoner. 

 Viktig a  vite at barnevernet er en hjelpeinstans og ikke en motpart i 
de fleste tilfeller. 

 

 Helsestasjon 
 Helsestasjonen har ansvar for a  drive generelt forebyggende og 

helsefremmende arbeid for a  trygge barns oppvekstvilka r i 
kommunen. 
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Dokumentasjon 

Rammeplan sier: «Viten om personalets arbeid og barns 
virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for 
barnehagens utvikling.»  

 

A  dokumentere handler om a  gjøre noe synlig og tilgjengelig for 
seg selv og andre. ( Kari Pape) 

Det er viktig for foreldrene a  kunne fa  delta i barnets liv na r de 
selv ikke er tilstede.(Kari Pape) 

Dokumentasjon skal være gjenstand for refleksjon i 
personalgruppa, pa  personalmøter, avdelingsmøter, 
pedledermøter og i uformelle situasjoner i løpet av hverdagen. 

 

For Løken barnehage innebærer dette: 

 

 Til foreldrene 
 Daglige samtaler. 
 Bilder. 
 Informasjonstavle. 
 Dagsrapport. 
 Månedsbrev fra avdelingene. 

 

 For personalet 
 Praksisfortellinger, på personal og avdelingsmøter. 
 Observasjonsverktøy (TRAS, foreldresamtaleskjema). 
 Evalueringer per måned og halvår. 
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Vurdering 

Rammeplanen sier : Kvaliteten i det daglige samspillet mellom 
mennesker  i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene 
for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte 
barns trivsel og utvikling skal derfor observeres  og vurderes 
fortløpende. 
 

For Løken barnehage innebærer dette: 

 

 Hva skal vurderes? 
 Planer 
 Barnehagens ma l 
 Innhold 
 Oppgaver 
 Kvalitet 
 Organisering 
 Barnehagens verdier. 

 
 Videre planlegging. 
 Refleksjon rundt egen praksis. 
 Barnehagens og egen utvikling. 
 Øke kompetansen i personalgruppa. 

 Opprettholde kvaliteten.

 
 Styrer har overordnet ansvar. 
 Personalet 
 Foreldrene 
 SAU 

 Barna
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 Hvordan  og når skal det vurderes
 Foreldresamtaler  1-2 ganger pr. a r eller ved behov. 
 Medarbeidersamtaler 1 gang pr. a r. 
 Staussamtaler med nærmeste leder. 
 Jevnlige barnesamtaler.  
 Kvalitetsrapport 1 gang per a r. 
 Refleksjon pa  personalmøter, avdelingsmøter og pedledermøter. 
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Fagomra dene 

 
 Kommunikasjon, spra k og tekst.  
 Kropp, bevegelse og helse 
 Kunst, kultur og kreativitet.  
 Natur, miljø og teknikk.  
 Etikk, religion og filosofi.  
 Nærmiljø og samfunn.  
 Antall, rom og form.  
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Fagomra dene i Løken barnehage 

 

 Kommunikasjon, språk og tekst 
 

Rammeplan sier: tidlig og god språkstimulering er en viktig 

del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et 

vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være 

avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale 

kommunikasjon er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. 

 

I Løken barnehage innebærer dette: 

 Samtaler 
 Lese bøker og eventyr 
 Fa  kjennskap til bokstaver 
 Lyttetrening 
 Sanger 
 Spra klig bevissthet 

 

  Kropp, bevegelse og helse  
 

Rammeplan sier: barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye 
gjennom kroppen. I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg 
grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske 
egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. 

 

For Løken barnehage innebærer dette: 

 
 Bli kjent med egen kropp 
 Fysisk aktivitet ute og inne 
 Grov og finmotoriske aktiviteter 
 Ha fokus pa  sunt kosthold 
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  Kunst, kultur og kreativitet  

 
Rammeplan sier: barnehagen må gi barn mulighet til å 
oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å 
være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller 
skape noe sammen, bidrar til samhørighet. 

 

For Løken barnehage innebærer dette: 

 
 Samarbeide med kulturskolen. 
 Delta pa  forestillinger som blir tilbudt. 
 Varierte formingsaktiviteter. Fa  kjennskap til ulike materialer hvor 

prosessen er viktig. 
 Kunnskap om andre kulturer og tradisjoner. 
 Kunnskap om Hole kommune sin kulturarv. 

 

 Natur, miljø og teknikk  
 
Rammeplan sier: fagområdet skal bidra til at barn blir kjent 
med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider 
og vær. Det er et mål at barna skal få en begynnende 
forståelse for bærekraftig utvikling. 

 

For Løken barnehage innebærer dette: 

 
 Barnehagen skal legge til rette for minst en turdag i uka. 
 Bli kjent med barnehagens omra de og nærmiljøet rundt. 
 Lære om naturen og a rstidene 
 Barnehagen skal kildesortere søppel og klare kravet om 

miljøsertifisering. 
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 Etikk, religion og filosofi  
 
Rammeplan sier: respekt for menneskeverd og natur, 
åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet 
er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og 
livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 
Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet 
som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal 
ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. 

 

For Løken barnehage innebærer dette:  

 
 Samtaler og undring 
 Fa  kjennskap til verdier og hva de innebærer. 
 Markere jul og pa skehøytider 
 Markere tradisjoner og bursdager, ogsa  andre lands tradisjoner. 

 

 Nærmiljø og samfunn:  
 
Rammepalnen sier: barnehagen skal bidra til at barn møter 
verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal 
legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til 
lokalsamfunnet, natur, kunst, arbeidsliv, tradisjoner og 
levesett. 

 

For Løken barnehage innebærer dette: 

 
 Turer i nærmiljøet 
 Fa  kjennskap til nærmiljøet 
 Turer til biblioteket 
 Delta pa  arrangementer i andre barnehager. 
 Tradisjoner og foskjellige ma ter a  leve pa . 
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 Antall, rom og form:  
 

Rammeplan sier: barn er tidlig opptatt av tall og telling, de 
utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter 
sammenhenger. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre 
barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god 
stimulering. 

 

For Løken barnehage innebærer dette: 

 Fa  kunnskap om tall  
 Lære a  telle 
 Forskjellige eksperimenter 
 Fa  kjennskap til form, størrelse og ma l 
 Sammenligne størrelser og former 
 Spille spill 
 Puslespill  
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