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Velkommen til Helgelandsmoen barnehage 
 

Barnehagen eies av Hole kommune, og drives etter Lov og Rammeplan for barnehager.  

Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og 

innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis.  

Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende 

organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og 

rammeplanen. «Rammeplan for barnehagen s.37»  

Vi utarbeider målplaner og månedsoppsummeringer, som beskriver hvordan vi arbeider konkret 

med årsplanen.  

Arbeidet ledes av styrer og pedagogiske ledere i samarbeid med øvrig personale. Årsplanen ble 

godkjent i barnehagens samarbeidsutvalg 17.09.19.  

Helgelandsmoen barnehage åpnet i august 2008 og har 3 avdelinger med plass til 54 barn i 

alderen 0-6 år. Barnehagen ligger i næringsparken på Helgelandsmoen. Vi er en 

avdelingsbarnehage og jobber mye med å dele barna inn i mindre grupper og aldersdelte 

grupper hvor barna får tilpassede aktiviteter.   

Vi har et stort uteområde som gir barna utfordringer og gode lekemuligheter på alle alderstrinn.  

I løpet av året vil barna få oppleve varierte aktiviteter både i og utenfor barnehagen.  

  

 

 

 

 

I Helgelandsmoen barnehage er vi opptatt av visjonen vår; at det skal være "trygt og godt for 

store og små". For å oppnå det, har vi noen verdier vi tenker er viktige; nestekjærlighet, 

ærlighet og respekt.  Som grunnlag for vårt arbeid, ligger anerkjennende kommunikasjon. 

Dette barnehageåret jobber vi spesielt med bærekraftig utvikling. 
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Grønne tanker-glade barn 
Grønne tanker – glade barn er en materialpakke med psykologisk førstehjelp som vi har jobbet 

mye med i Hole-barnehagene. Denne skal stimulere barns tanke- og følelsesbevissthet. 

Røde tanker: 

• Øker de negative tankene, fører til mer sint o.l. 

• Hindrer oss i det vi har lyst til å gjøre 

• Skaper trøbbel 

Grønne tanker: 

• Øker de positive tankene 

• Støttende tanker, støtter oss i det vi har lyst til å gjøre 

• Jeg klarer det 

• Skaper glede, trivsel og trygghet 

Alle har både røde tanker og grønne tanker og dette er helt greit og helt normalt. 

 

Hvordan jobber vi med dette: 

• Snakker om følelser, både egne og andres, hvilke følelser har vi og hva kan disse følelsene 

hjelpe oss med. 

• Bruker det i konfliktløsninger, konfliktløsningsmodellen. 

• Leser bøker 

• Snakker om at man kan få ulike følelser ved å se/oppleve det samme. 

• Viser interesse for barna når de vi ser hva de tenker/føler. 

• Anerkjenner barnas tanker og følelser. 

• Tilrettelegge aktiviteter for de forskjellige aldersgruppene slik at barna kan oppleve 

mestring og glede, og få tro på seg selv. 

• Skaper gode relasjoner. 

• Bruker kroppsspråket vårt 

• Stopper opp i situasjoner og kjenner etter hvilken følelse vi har og deretter tenker over 

hvilke tanker jeg har. 

Snakke 
Barnehageåret 18/19 ble alle ansatte i Hole-barnehagene lært opp i å snakke med barn om 

vanskelige tema. Dette gjennom opplæringsplattformen SNAKKE, som er en del av regjeringens 

tiltaksplan En god barndom varer livet ut (2014-17). Den er utviklet av RVTS nasjonalt, på 

oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. 

R17, s.11 Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral 

posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. 

Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og 

seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til 

opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22 
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Visjon og verdier 

Trygt og godt for store og små 

I Helgelandsmoen barnehage skal alle oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel.  

Vi vil bidra til at barna får en god barndom, som innebærer en glad og trygg hverdag, og en 

opplevelse av at de er verdifulle. Vi vil at barna skal få venner de betyr noe for, og oppleve at de 

har barn og voksne som er betydningsfulle for dem. Videre vil vi bidra til gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter basert på hvert barns forutsetninger og interesser. Vi fokuserer på de 

positive handlingene, da dette fremmer læring. Barnehagen er med og danner grunnlaget for 

livslang læring. 

 

Nestekjærlighet 

Vi skal:  

• Si hei med navn  

• Smile 

• Ha blikk-kontakt 

• Ta på fanget 

• Ringe og sende sms ved behov 

• Lære om folk i verden som trenger hjelp 

• Ta andre med i lek og være en god venn 

• Vise omsorg, og kommentere positiv atferd hos barn 

• Vise at vi har tid, være rolige  

 

Ærlighet 

Vi skal: 

• Lytte 

• Være rettferdig 

• Takle kritikk på en god måte 

• Være åpen og undrende 

• Tørre å si fra når noe ikke er greit (foreldre, barn, kolleger, barnevern o.a.) 

Du skal være mot andre, 

som du tror andre vil du 

skal være mot dem. 

 



7 
 

 

Respekt 

Vi skal: 

• Vise forståelse for ulikheter 

• Være lojale 

• Være bevisst vårt eget kroppsspråk og holdninger 

• Ta på alvor 

• La barna medvirke ut i fra alder og modenhet 

• Si stopp, og godta stopp 

• Jobbe for bærekraftig utvikling 

-kildesortere søppel 

-ta vare på leker og inventar 

-ta vare på oss selv og andre 

 

 

Anerkjennende kommunikasjon 

Anerkjennende kommunikasjon vil si at vi på ulike måter viser at vi forstår og aksepterer andres 

opplevelse av det som skjer, og deres følelsesmessige reaksjon.  

Det innebærer ikke at vi aksepterer alle handlinger, som for eksempel når barna slår, sparker, tar 

ting fra andre eller lignende. 

I Helgelandsmoen barnehage er barn likeverdige individer, som har like stor rett til sine tanker og 

følelser. Et barns opplevelse av en situasjon er ikke feil. 

Vi skal gi barnet følelsen av å være en viktig person for den voksne. 

 

 

 

 

 

 

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. 

          Rammeplan 2017 s. 9 
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Konfliktløsningsmodellen 
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Lek og læring 

 

 

 

Lek

Gøy
Humor

Spenning
Følelser

Vennskap
Lojalitet

Gode minner

Skole-forberedende
Indre motivasjon

Konsentrasjon

Danning
Søke kunnskap

Reflektere
Tenke selv

Læring
Språk

Begreper

Sosial kompetanse
Vente på tur

Positive handlinger
Å hevde seg

Empati

Kropp
Mestring
Bevegelse

Demokrati
Medvirke i fellesskap

Forhandlinger
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Leken har en sentral plass i Helgelandsmoen barnehagen. Den er frivillig, spontan og lystbetont. 

Leken springer ut av barnas ferdigheter, erfaringer og miljøet som omgir dem. Barna lærer med 

alle sansene, og er den viktigste aktiviteten barn foretar seg.  

Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. 

 

 

 

 

Hvordan jobber vi med lek: 

• Introduserer og tilrettelegger for ulike typer lek 

• Alle barna skal føle at de er inkludert 

• Gir felles opplevelser (eks. turer, tema, spesielle Tv-program, eventyr) 

• Voksne er veiledere, deltagende i leken, men vet når de skal trekke seg litt tilbake og la 

barna få være i fred. 

• Er bevisste og tilrettelegger for ulik læring innenfor lek (fagområdene) 

• Er lydhøre for barnas egne utspill og interesse 

• Lek på tvers av avdelinger og lekegrupper 

 

 

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte 

opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. 

( Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)  
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Bærekraftig utvikling 
 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
 

• Hygiene/kosthold 

• Kunnskap og respekt for dyr og 
naturen 

• Samhold, empati 

• Økosystemer, kompost 

• Lokale matvarer 

• Ta vare på det man har 

• Gjenbruk 

• Sporløs ferdsel i naturen 

• Kunnskap om hvor maten kommer 
fra 

• Redusere mat-avfall 

• Handle etisk – tenke kritisk 

• Arrangere bytte/gjenbruks-party 

• Respekt for andres eiendeler 
 

• Reparere leker, utstyr 

• Turer, naturopplevelser 

• Så – plante - plukke bær, høste grønnsaker  

• Bli kjent med og tilrettelegge for innsekter som bor i 
og rundt barnehagen; humlehotell, skilt «her bor» 

• Delta i matlaging 

• Ta på lite om gangen – slik at barna orker å 
spise/drikke opp 

• Søppelsortering 

• Rusken-dag 

• Besøke gårder 

• Bruke naturmateriale og verdiløst materiale til 
forming 

• Samlingsstund 

• Følge et tre gjennom alle årstider 

• Mate fugler om vinteren 

• Plukke søppel man er på tur 

• Blekkulf/ Miljøpatruljen 

• Grave ned ulike materialer, se hva som skjer når de 
ligger i jorda – blir det kompost..? 

 

• Aktive, lyttende, engasjerte 
voksne 

• Gode rollemodeller 

• Tid til tilrettelegging 
 

  

Barna skal lære å ta vare 

på seg selv, hverandre og 

naturen. 

Sitat fra rammeplanen; 

«Barna skal få naturopplevelser og bli 

kjent med naturens mangfold, og 

barnehagen skal bidra til at barna 

opplever tilhørighet til naturen. 

Barnehagen skal legge grunnlag for 

barnas evne til å tenke kritisk, handle 

etisk, og vise solidaritet. Barna skal 

gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta 

vare på omgivelsene og naturen». 
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Danning 

 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
 

• Høflighet 

• Sosial kompetanse 
-Empati 

• Normer/regler 

• Tilhørighet/fellesskap 

• Respekt 

• Verdier 

• Være tilpasningsdyktig 

• Livsmestring 

• Egenverdi 

• Ta andres perspektiv 

• Verdiene våre; Nestekjærlighet, 
Ærlighet, Respekt 

• Si hei og ha-det 

• Takke 

• Svare ved tiltale 

• Spørre 

• Lytte 

• Gi og ta 

• Unne andre suksess 

• Gi omsorg 

• Samarbeide i spill og aktiviteter 

• Snakke om følelser 

• Bøker 

• Fokus på vennskap gjennom lek og 
hverdagsaktiviteter 

• Jobbe med demokrati – flertallet 
bestemmer 

• Se og bli sett 

 

• Tydelige voksne 

• Trygge voksne 

• Anerkjennende voksne 

• Gode rollemodeller 

• Forventninger og krav ut fra alder 
• Tid 

I Helgelandsmoen 

barnehage skal barna 

møte et hyggelig miljø, 

med fokus på høflighet. 

Sitat fra rammeplanen; 

«Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg 

prøvende og nysgjerrig til omverdenen, og 

bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig 

og ansvarlig deltakelse i et demokratisk 

fellesskap» 

 



13 
 

Omsorg 
 

 

 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
 

• Nestekjærlighet, Ærlighet, Respekt 

• Tilhørighet 

• Sosial kompetanse 

• Tillit til seg selv og andre 

• Barns medvirkning – si ja 

• Gi mestringsopplevelser 

• Formidle kunnskap 

• Steg for steg 

• Tilrettelegge for ulike behov 

• Psykologisk førstehjelp 

• Voksne som kjenner barnet, og ser 
om noe ikke er «normalt» 

• Samarbeid med hjemmet 
-se alle likt, foreldre må bedømme 
situasjonen selv  
 

 

• Et fang å sitte på ved behov 

• Ei hand å holde i 

• Trøste 

• Anerkjenne 

• Sms til foreldre ved behov 

• Vennlige ord 

• Formidle kunnskap- lære bort 

• Voksne som støtter og veileder 

• Skape gode relasjoner 

• Bli sett og hørt 

• Mat, hvile, aktivitet 

• Ta vare på hverandre 

• Trekke inn hjelp utenfra ved behov 

• Skape trivsel, rolig, trygt 

• Lese kaninen og pinnsvinet 

• Grønne tanker, glade barn-aktiviteter 

 

• Trygghet 

• Rutiner, grenser og regler 

• Voksne som bryr seg på ekte 

• Anerkjennende voksne 

• Tid – prioritere 

• God voksentetthet 

 

I Helgelandsmoen 

barnehage er det trygt 

og godt for store og 

små. 

Sitat fra rammeplanen; 

«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet 

og trivsel, og for utvikling av empati og 

nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna 

mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre» 
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Livsmestring 
 

 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
• Fysisk og psykisk helse 

• Trygghet 

• Mestring 

• Mot til å være meg selv 

• Mot til å prøve nye ting 

• Sosial kompetanse 

• Tillit/stole på 

• Respekt 

• Personlige grenser 

• Opplevelse av å være en viktig del av 
fellesskapet/samfunnet 

• Vennskap – gode relasjoner 

• Bli kjent med seg selv 

• Sunt og variert kosthold 

• God hygiene 

• Aktivitet og hvile 

• Klare selv – ut fra alder og modenhet 

• Psykologisk førstehjelp 

• Øve på å takle motgang og skuffelser 

• Takle å ikke alltid få være med 

 

• Hverdagsaktiviteter – delta i daglig gjøremål 

• Måltider der barna utvikler mat-glede og 
sunne helsevaner 

• Lytte 

• Bruke konfliktløsningsmodellen 

• Øve på å være i fokus 

• Tørre å feile 

• Tørre å vise følelser 

• Motivasjon og oppmuntring 
-slutte med bleie/smokk 
- stå/snakke foran andre 

• Barnehagekor – musikk og sang 

• Lek,-regellek/styrt lek/rollelek og frilek 

• Turer 

• Samtaler 

• Formingsaktiviteter 

• Spill- øve på å tape 

• Humor, glede og hverdagsmagi 

• Gode overganger 

 

• Faste/trygge rammer 

• Tydelige regler og rutiner 

• Aktivitet/mestring 
tilpasset alder og 
modenhet 

• Voksne som er gode 
rollemodeller 

• Voksne som ser, 
anerkjenner og støtter, og 
er oppriktig interessert 

• Varm grensesetting (Pål 
Roland) 

• Rom for spontanitet 

Barna skal rustes til å 

mestre livet ut fra alder 

og modenhet. 

Sitat fra rammeplanen; 

«Barnehagen skal bidra til barns trivsel, 

livsglede, mestring og følelse av 

egenverd, og forebygge krenkelser og 

mobbing» 
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Psykologisk førstehjelp 
 

 

Innhold  Aktivitet Forutsetninger 
• Grønne tanker – glade barn 

• Kaninen og pinnsvinet 

• Sosialkompetanse 
-Følelser 
-Omsorg 
-Empati 

• SNAKKE 

• Selvregulering 

• Tanker 

• Vennskap – gode relasjoner 

• Helse (fysisk/psykisk) 

• Konfliktløsnings-modellen 

• Hygiene 

• Respekt og forståelse for egen og 
andres kropp 

• Respektere egne og andres 
grenser og følelser 

• Sunn mat – matglede 

• God selvfølelse 

• Bruke materialet fra Grønne 
tanker -glade barn 

• Lekegrupper 

• Rollespill (voksenstyrt) 

• Rollelek 

• Veilede i konflikter 

• Søvn/hvile 

• Samtaler 

• Bøker, sanger, eventyr 

• Spill 

• Formingsaktiviteter 

• Snakkepakken 

• Speil 

• Sette ord på/snakke om 
følelser 

• Bruke ipad 

• Veiledning og støtte i 
hverdagssituasjoner 

• Måltider 

• Anerkjennende voksne 

• Humor og glede 

• Trygge voksne 

• Voksne som ser barna 

• Tid til å dele kunnskap 

• Gode rollemodeller 

• Felles fokus 

• Tid til planlegging, 
gjennomføring og evaluering 

• Voksne som er faglig oppdatert 
på SNAKKE 

• Voksne som kan, og bruker 
grønne tanker – glade barn 

 
 

Vi jobber for at alle skal 

ha en god fysisk og 

psykisk helse. 

Sitat fra rammeplanen; 

«Barnehagen skal ha en 

helsefremmende og forebyggende 

funksjon, og bidra til å utjevne sosiale 

forskjeller. Barnas fysiske og psykiske 

helse skal fremmes i barnehagen» 
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Vennskap og fellesskap 

 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
 

• Sosial kompetanse 

• Lære seg gode måter å samhandle på 

• Se ting fra ulike sider 

• Utvikle god lekekompetanse 

• Konfliktløsning 

• Inkludere andre 

• Psykologisk førstehjelp 

 

• Frilek 

• Lekegrupper styrt av voksne 

• Rollespill/rollelek 

• Dele 

• Øve på konfliktløsning, si stopp 

• Samlingsstund 

• Steg for steg 

• Snakke om følelser 

• Bøker 

• Vente på tur 

• Lek på tvers av avdelingene 

• Få felles opplevelser (turer, teater, 
spill, jule-barnetv) 

• Adventsamling 

• Kor «Bli-med» 

 

• Voksne som er tilstedeværende og aktive 
i samspill med barna 

• Glede og humor 

• Tilrettelegge miljø ute/inne 

• Tid til planlegging og samarbeid 

 

Barna skal oppleve vennskap 

og fellesskap, og føle seg 

betydningsfulle for andre. 

Sitat fra rammeplanen; 

«I barnehagen skal alle barn kunne erfare å 

være betydningsfulle for fellesskapet og være i 

positivt samspill med barn og voksne». 
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Læring 
 

 

 

 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
 

• Mestring 

• Stimulering 

• Utforsking 

• Kreativitet 

• Undring 

• Tilegne seg ny kunnskap 

• Utfordringer etter alder og modenhet 

• Sosial kompetanse 

• Det fysiske miljøet 

• Språk/kommunikasjon 

 

• Gjennom hverdagsaktiviteter 

• Samlingsstund 

• Lek 

• Turer 

• Grupper 

• Bøker, spill, ipad 

• Øve på å mestre nye aktiviteter 

• Konfliktløsningsmodellen 

• Tilby ulikt materiell 

• Leker og aktiviteter ut fra alder og 
modenhet 
- lego, spill etc 

• Måltider 

• Barna med på å lage mat 
 

 

• Trygghet 

• Gode rollemodeller barn/voksne 

• Tilpassede omgivelser 

• Tilpasset alder 

• Friske og uthvilte barn og voksne 

• Rutiner og regler 

• Alltid tilrettelegge for neste steg i 
utviklingen 

• Voksne som sier ja 

• Faglig oppdaterte voksne 

• Voksne som ser alle barna – også de 
«usynlige» 

 

 

Alle barn skal få varierte 

opplevelser, erfaringer, 

og utfordringer. 

Sitat fra rammeplanen: 

«I barnehagen skal barna oppleve et 

stimulerende miljø, som støtter opp om deres 

lyst til å leke, utforske, lære og mestre» 
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Demokrati 
 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
• Alle skal føle seg inkludert (sett, hørt, 

og velkommen) 

• Respekt for barnas grenser og valg 

• Undring over likheter og ulikheter, 
religioner, kultur, familieformer 

• Felles opplevelser og erfaringer 

• Konfliktløsningsmodellen 

• Lage felles regler for hva som er lov i 
barnehagen 

• Barns medvirkning 

• Barns egenverdi 

• Lek 

• Markere merkedager i de forskjellige 
kulturene som er representert 

• Forut 

• Lære om hvem som styrer i Norge 

• Lover og regler i samfunnet og i bhg 

• Foreldre-medvirkning 

• Samarbeidsoppgaver 

• Snakke om demokrati 

• Se film  

• Stemme over turmål 

• Hjerteregler 

• Samlingsstund 

• Rollespill 

• Språkgrupper- Grep om begreper 

• Snakke om hvordan vi vil ha det i 
barnehagen, og hvorfor vi må ha 
regler 

• Øve på å stå og ytre seg foran andre  

• Lesegrupper 

• Tur 

• Se, og lære om andre land 

• Høre ulike språk repr. I bhg 

• Mat fra ulike land 

• Håndsopprekning 

• Formingsaktiviteter 

• Voksne som er; 
Gode rollemodeller 
Anerkjennende 
Åpne 
Opplyste 
Forståelsesfulle 

• Tid til å oppdatere 

• Like holdninger blant personalet, vi har 
ett sett med regler i møte med barn og 
voksne, som alle må forholde seg til. 

 
 

 

Barnehagen skal være et 

inkluderende fellesskap, der alle 

får anledning til å ytre seg, bli 

respektert, sett og hørt. 

Sitat fra rammeplanen; 

«Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal 

barna få mulighet til å utvikle forståelse for 

samfunnet, og den verden de er en del av. 

Barnehagen skal fremme demokrati og være et 

inkluderende fellesskap der alle får anledning til 

å ytre seg, bli hørt, og delta». 
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Barns medvirkning 

 

 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
 

• Valg av klær 

• Voksne som oftest sier ja 

• Velge sanger 

• Velge pålegg 

• Velge hvor de vil sitte 

• Velge tema 

• Velge aktivitet 

• Velge turmål 

• Påvirke fysisk miljø 

• Lære om demokrati 

 

• Hverdagsaktiviteter 

• Lek, ute og inne 

• Samling 

• Grupper 

• Planlegging/evaluering 

• Levering/henting 

• Turer 

• De eldste barna kommer med innspill 
til aktiviteter 

• Barnas interesser er med på å 
utforme lekemiljøet 

• Tilrettelegge levering/henting ut fra 
barnets behov 

• Tilpasse samling og aktiviteter til 
barnas interesse, modenhet og 
utholdenhet 

 

• Medvirkning betyr ikke at barna skal få 
gjøre som de vil, men oppleve at de har 
innflytelse på det som skjer i barnehagen 

• Medvirkning må tilrettelegges ut fra 
barnas alder, forutsetninger og behov  

• Voksne som tenker igjennom 
avgjørelsene sine – hvorfor sier man evt 
nei til et barn 

• Voksne som er lydhøre og leser 
barnas kroppsspråk 
 

 

Barna i Helgelandsmoen 

skal oppleve å ha 

innflytelse på 

barnehagehverdagen sin. 

Sitat fra rammeplanen; 

«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike 

uttrykksformer, og tilrettelegge for medvirkning 

på måter som er tilpasset barnas alder, 

erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. 
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Det første møtet om morgenen 
 

 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
 

• Skape trygghet 

• Innhente informasjon 

• Se barnets behov 

• Godt samarbeid 

• Skape gode relasjoner 

• Anerkjenne 

• Skape ro 

• Finne individuelle løsninger – 
respektere ulikheter 

• Barn møter barn 

 
• Se, smile og si hei med navn på barnet og foreldre 

• Ta på fanget ved behov 

• Vise at vi har tid 

• Være med å vinke v. behov 

• Lytte til foreldrenes beskjeder 

• Være lydhøre overfor foreldrene, og hjelpe med avskjeden 
v.behov 

• Være bevisst vårt eget kroppsspråk 

• Skape samtale – være nysgjerrig, barnehagebarnet i fokus 

• Gi beskjed til foreldrene om det er andre avdelinger som tar i 
mot 

• Tilby rolige, ulike aktiviteter 

• Avdelingen ser innbydende ut 

• Ønske foreldrene «en fin dag» 

• Si hyggelige ting om barnet – ikke klærne 

• Bilder av hvem som jobber på avdelingen 

• Hjelpe barnet i gang med aktivitet/lek/frokost 

• Ringe/sende melding til foreldrene dersom avskjeden har 
vært vanskelig 

• Snakke om hvordan vi ønsker å bli møtt 

 

• Ansatte som er «koblet på» 
jobben 

• Voksne som er interessert i 
barnet og foreldrene 

• Gode rutiner 

• Tilstrekkelig voksne 

• Skape ro på avdelingen 

 

Barn, foreldre og ansatte 

skal oppleve en trygg og 

god start på dagen. 

Sitat fra rammeplanen; 

«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». 
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Kropp og seksualitet 
 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
 

• Likheter og ulikheter 

• Utforske – barn er nysgjerrige 

• Lære navn på ulike kroppsdeler og 
kjønnsorgan 

• Sette grenser for egen kropp, og 
respektere andres grenser 

• Forklare at en kan kose på seg selv – 
men at det er privat 

• Voksne må sette grenser på jobb, hva 
de synes er greit  

• Hvordan ser kroppen ut – fra barn til 
voksen 

• Respekt 

• Bli kjent med egne behov, trygg på 
egen kropp 

• Hvordan blir vi til? 

• Bli kjent med egne følelser 

• Gode og vonde hemmeligheter 

• Bøker/film/bilder i samlingsstund 

• Løpe nakne på sommeren/bade 

• Se på hverandre ved do-besøk 
(frivillig) 

• Doktorlek 

• Dokkelek – gutte/jente-dokker 

• Samtaler/samlinger 

• Se «den magiske kroppen» 

• Sånn er jeg – sånn er du 

• Lese «jeg er meg, min meg». 

• Snakke om hvem som bestemmer 
over din kropp 

• Samlinger med psykologisk 
førstehjelp  

• Grønne tanker – glade barn 

• Spill/puslespill 

• Barnesamtaler 

• Ufarliggjøre ting 

 

• Gode rollemodeller 

• Voksne som ser hvert enkelt barn 

• Trygge på situasjoner som kan oppstå 

• Personal som er anerkjennende, 
støttende, aktive, deltakende, som 
tør å ta samtalen.  
 

 

Barna skal oppnå god 

psykisk og fysisk helse, bli 

trygg på egen kropp og 

respektere forskjeller. 

Sitat fra rammeplanen; 

«Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent 

med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne 

og andres grenser». 
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Samlingsstund 
 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
• Skape rom for undring 

• Turtaking 

• Se hvert barn 

• Felles fokus 

• Repetisjon 

• Barnas medvirkning 

• Øve på å ta imot beskjeder 

• Konsentrasjon 

• Tørre å ta ordet og stå foran de andre 

• Skape et felles møtepunkt med gjentatte/faste 
rammer 

• Lære om dager, mnd, vær, klær 

• Få en oversikt over dagen 

• Mestringsfølelse 

• Oppleve samhold og glede 

• Behandle barna respektfullt hvis det er noen 
som er urolige- (sitte ved siden av, finne en 
annen aktivitet) 

 

• Lytte til barna 

• La barna være aktivt med 

• Blikk-kontakt 

• Smile 

• Rose 

• Fysisk kontakt – ta på 

• Ta på fanget v/behov 

• Synge 

• Bruke konkreter 

• Bøker 

• Eventyr 

• Rollespill 

• Opprop 

 

• Tid på dagen 

• Voksne som byr på seg selv 

• Må alle være med? 

• Engasjerte, tilstedeværende voksne, som 
ser enkeltbarnet i gruppa 

• Voksne som sitter ned, og ikke forstyrrer 
med prat 

• Faste rutiner og rammer 

• Anerkjennelse – respekt for barna 

• Ro, trygghet, tilhørighet og trivsel 

• Ha mål og tanker for samlingen 
(må tenke på hvem vi har samlingsstund 
for!) 
Progresjon 

 

Skape en stund for 

læring og felles 

opplevelser, der alle føler 

seg betydningsfulle. 

Sitat fra rammeplanen; 

«Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der 

barna skal få bidra i egen og andres læring». 
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Matlaging og måltid 
 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
• Lære om sunn og usunn mat, 

hvordan maten påvirker kroppen 

• Bordskikk, matglede, 
selvstendighet 

• Sulten og mett – lære å kjenne 
etter 

• Respektere ulike 
vaner/uvaner/tradisjoner/tro 

• Lære begreper rundt mat og måltid 

• Mengde 

• Samspill, turtaking, fellesskap 

• Variasjon 

• Mat på tur 

• Hygiene 

• Matens opprinnelse- så/høste 

• Barns medvirkning 

• Mat fra forskjellige land 

• Varm mat 
 

• Vaske hender før måltid (lære hvorfor) 

• Barna er med å dekke bord, lage mat, rydde 

• Hjelpe/veilede barna til å klare selv 

• Blikk-kontakt - vise at vi har tid 

• Voksne bruker språket aktivt – benevner 

• Gode samtaler – la alle slippe til 

• Plakat fra folkehelsa – matsirkel 

• Introdusere ulike typer mat/pålegg/frukt 

• Takke, sitte rolig, be om å sende, vente på 
tur 

• Lære å bruke spiseredskaper 

• Lære å bruke ulike kjøkken-redskap 

• Plukke bær – lage syltetøy 

• Bake brød, rundstykker og kaker 

• Smake - konsistenser 

• Kutte grønnsaker 

• Gårdsbesøk 

• Gjøre maten innbydende 

• Teste smaker – bind for øynene 

• Trygge og rolige voksne som skaper 
matro og er delaktige i samtaler 

• Gode rollemodeller 

• Tilstrekkelig voksentetthet 

• Faste rammer 

• Små grupper/bord 

• Bevisst plassering av barn og voksne- 
mest mulig ro 

• Anerkjennende voksne 

• Kjenne til allergier og religioner 

• Tid til forberedelser, gjennomføring 
og rydding 

 

Barna skal oppleve måltidsglede 

og fellesskapsfølelse. De skal få 

innsikt i matens opprinnelse, og 

veien fra mat til måltid. 

Sitat fra rammeplanen; 

«Gjennom medvirkning i mat og 

måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å 

spise sunn mat og få grunnleggende forståelse 

for hvordan sunn mat kan bidra til god helse». 
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Kommunikasjon, språk og tekst 
 

 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
 

• Grep om begreper 

• Psykologisk førstehjelp 

• Samtaler 

• Konflikthåndtering 

• Steg for steg 

• Språk apper 

• Skriftspråk på veggene 

• Forut – aksjonen 

• Visuell fremvisning 

• Kroppsspråk 

• Samtaler og formidlingsevne 

• Sortering 

• Snakkepakken 

• Bøker 

• Bli kjent med ulike språk 

 

• Lese bøker 

• Samlingsstund med konkreter 

• Barnesamtaler 

• Sang, instrumenter, takt og rytme 

• Lek 

• Spill 

• Snakke om følelser 

• Lytte og vente på tur 

• Herme 

• Eventyr og historier 

• Rim og regler 

• Benevning 

• Gjentakelse 

• Bruke snakkepakken! 

• Lære noen gloser fra de ulike 
språkene som er representert i 
barnehagen 

 

• Gode rollemodeller 

• Aktive og deltakende voksne 

• Voksne som byr på seg selv 

• Voksne som bruker tiden riktig 

• Tilgjengelig materiell 

Barna skal få mulighet til 

å oppleve glede ved å 

bruke språket aktivt for å 

skape relasjoner, løse 

konflikter og delta i lek. 

Sitat fra rammeplanen; 

«Barnehagen skal bidra til at barn leker med 

språk, symboler og tekst, og stimulerer til 

språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling» 

Barnehagen skal bidra til at språklig mangfold 

blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte 

flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og 

samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-

kompetanse. 
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Kropp, bevegelse, mat og helse 
 

 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
 

• Livsmestring 

• Lek 

• Hygiene 

• Kroppen 

• Mat 

• Motorisk trening 

• Vann – tilvenning 

• Fysisk og psykisk helse 

• Sanseopplevelser 

• Meg selv og familien min 

• Snakke om følelser 

• Sette grenser for seg selv 

• Mini-røris, dans 

• Hinderløype/balanseløype 

• Ball-lek, fallskjerm 

• Sykle, klatre 

• Skilek, aking 

• Hverdagsaktiviteter – påkledning, 
snøre mat 

• Gå turer – hinderløypa, skogen 

• Hvile og søvn 

• Bleieskift og dobesøk – vask 

• Matlaging og baking 

• Lære hvor maten kommer fra 

 

• Tid til planlegging og tilrettelegging 

• Tilgjengelig materiell 

• Gode rutiner 

• Gode rollemodeller 

• Aktive voksne 

• Tilstrekkelig personale 

• Kunnskapsrike, bevisste voksne 

 

 

Barna skal tilegne seg 

grunnleggende motoriske 

ferdigheter, og få forståelse for 

sammenhengen mellom sunn 

kost, fysisk aktivitet og god helse.  

Sitat fra rammeplanen; 

«Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan 

oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, 

mentalt og sosialt velvære og fysisk helse. 

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være 

i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve 

motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger». 
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Kunst, kultur og kreativitet 
 

 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
 

• Formingsaktiviteter 

• Samlingsstund 

• Kulturell tilhørighet 

• Ulik type lek 

• BlimE 

• Sanseopplevelser 

• Utforske teknikker og materialer 

• Musikk 

• Drama 

• Dans 

• Jørgen Moe 

• Språk 

 

• Tegne, male, klippe, lime 

• Høre musikk i ulike sjangere 

• Snakkepakken 

• Kor-øvelser hver mnd 

• Utforske plastelina, leire, baking 

• Eventyr 

• Veving 

• Perler 

• Rollespill og drama 

• Snekre 

• Høytlesning 

• Skape i snøen 

• Stå på scene – foran en forsamling 

• Lek 

• Rim, regler 
 

 

• Deltakende og engasjerte voksne, som 
byr på seg selv 

• Humor og glede 

• Tid til planlegging, gjennomføring og 
evaluering 

• Tilgjengelig utstyr 

• Felles fokus og mål 

 

Barna skal oppleve 

samhørighet gjennom 

kreative, kunstneriske og 

kulturelle inntrykk. 

Sitat fra rammeplanen; 

«Barnehagen skal legge til rette for 

samhørighet og kreativitet ved å bidra til at 

barna får være sammen om å oppleve og skape 

kunstneriske og kulturelle uttrykk.» 
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Natur, miljø og teknologi 
 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
 

• Bærekraftig utvikling 

• Brannvern 

• Vær 

• Faste turer 

• Teknikk, bruk av ulike verktøy og 
redskaper 

• Ipad 

• Årstider 

• Dyr 

• Bli glad i naturen 

• Fauna, flora 
 

 

• Lavvo 

• Hinderløypa 

• Lekeplasser 

• Næringsparken 

• Grillhytta 

• Søppelsortering 

• Forsøk/eksperimenter 

• Planting 

• Lage syltetøy 

• Lek 

• Ta vare på naturen 

• Spill 

• Sanser 

• Påkledning 

• Forming 

• Ta med barna på å finne  

• info/opplysninger på nettet 
 

 

• Voksne som er; 
- positive 
- Deltakende 
- Trygge 
- Interesserte 
- Gode rollemodeller 
- Engasjerte 
- Opplyste 

• Tilgjengelige redskaper 

• Felles fokus 

• Tid til å planlegge og gjennomføre 
 

 

Barnehagen skal gi barna 

opplevelser, kjennskap og 

erfaring med natur, miljø 

og teknologi 

Sitat fra rammeplanen; 

«Opplevelser og erfaringer i naturen 

kan fremme forståelse for naturens 

egenart, og barnas vilje til å verne om 

naturressursene, bevare biologisk 

mangfold og bidra til bærekraftig 

utvikling». 
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Antall, rom og form 

 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
 

• Digitale verktøy 

• Leke 

• Årstider 

• Mat 

• Tallsiffer 

• Kropp 

• Fargelære 

• Natur 

• Teknologi 

 

• Former/begreper 

• Telle, sortere mønster og 
sammenligne 

• Mengde, høyde, lengde 

• Sanser 

• Matlaging/baking 

• Fysisk romforståelse 

• Barnemøte/samling 

• Naturmaterialer 

• Spille kort og pusle 

• Bankebrett 

• Lego, geomag 

• Plastelina 

• Sang, regler 

• Ipad 

• Trampolineboka (maxier) 

• Lek inne/ute - regelek 

• Daglige samtaler/samspill 

 

• At ting er tilrettelagt og ligger i barns 
høyde 

• At de selv kan bestemme hvilken aktivitet 
de ønsker å holde på med 

• Aktive og gode rollemodeller 

• Anerkjennende voksne 

• Voksne med kjennskap/erfaring og 
kunnskap om det som skal gjennomføres 

• Tilgjengelig utstyr 

I barnehagen skal barna 

få en forståelse for 

mengde, telling, form og 

farge. 

Sitat fra rammeplanen; 

«Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger 

og legge til rette for at barna kan utforske og 

oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, 

natur, kunst og kultur, og ved selv å være 

kreativ og nyskapende» 
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Etikk, religion og filosofi 
 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
 

• FORUT – prosjektet 

• Feire høytider og markere tradisjoner 

• Utvikle respekt for, og kjærlighet til 
naturen 

• Ha respekt for hverandre og 
hverandres ulikheter 

• Lære barna hvordan vi skal behandle 
hverandre 

• Lære konfliktløsning 

• Undring 

 

• Forut-samlinger, videoklipp og bøker 

• Jul, påske, 17. mai og høytider fra 
andre kulturer som er representert i 
barnehagen 

• Skape felles opplevelser for barna 

• Jobbe med miljøvern 
- kildesortering 

• Samtaler om meg selv – er alle like? 
Skape forståelse for ulikheter 
gjennom samtale, spill og bøker 

• Konfliktløsningsmodellen 

• Hjerteregler 

• Hvordan er vi mot hverandre 

• Maxier på kirkevandring  
 

 

• Trygge voksne som ser hvert enkelt barn 

• Tid til å planlegge og forberede ulike 
høytider og tradisjoner 

• Gode rollemodeller 

• Voksne som viser toleranse og respekt i 
møte med andre kulturer 

• Glede og humor 

 

Barna skal oppleve stolthet 

over egen kulturelle 

bakgrunn og få styrket sin 

identitet og selvfølelse. 

Sitat fra rammeplanen; 

«Etikk, religion og filosofi er med på å forme 

måter å oppfatte verden og mennesker på, 

og preger verdier, normer og holdninger». 
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Nærmiljø og samfunn 
 

 

 

Innhold Aktivitet Forutsetninger 
 

• Barns medvirkning 

• Trafikkopplæring 

• Kultur og mangfold 

• Lokale tradisjoner, kultur og historie 

• Norske tradisjoner og merkedager 

• Norge- et demokrati 

• FN’s barnekonvensjon 

 

• Medbestemmelse i hverdagen 

• Forut-aksjonen 

• Turer/utflukter i nærmiljøet 

• Bussturer 

• Feiring av Jørgen Moe 

• Bjørnehuletur 

• Markere høytider 

• Matlaging 

• Tema-baserte aktiviteter 

• Naffens trafikkboks 
 

 

• Anerkjennende voksne 

• Kunnskap om tradisjoner og historie 

• Lyttende og inkluderende voksne 

• Nysgjerrige voksne 

• Voksne som støtter og veileder barna til å 
ta gode valg 

 

Barna skal oppmuntres til å 

medvirke i egen hverdag. Barna 

skal bli kjent med lokalhistorie, 

tradisjoner, samt ulike levesett 

og familieformer.  

Sitat fra rammeplanen; 

«Barns medvirkning i barnehagens hverdagsliv 

legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring 

med deltakelse i et demokratisk samfunn.» 
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orOverganger 
• Tilvenning og barnehagestart 

En god start og en trygg tilvenning er avgjørende for hvordan barnet, og 

foreldrene vil trives i barnehagen. Vi ønsker å gjøre denne tiden trygg og god for 

alle. Barna får en egen kontaktperson, som vil ta seg ekstra av barnet den første 

tiden. Vi setter opp tre dager til tilvenningen, men tilpasser dette ut fra behovet 

til barnet, og foreldrene.  

I løpet av de første dagene vil kontaktpersonen ha en oppstartsamtale med 

foreldrene.  

Den første tiden har vi fokus på å bli trygg og kjent med hverandres rutiner. 

Foreldrene får informasjonsskriv fra avdelingen, med nyttig informasjon om 

barnehagehverdagen. 

 

• Overganger innad i barnehagen 

Barna i barnehagen bytter avdelinger i løpet av barnehagetiden. Barna er kjent 

med de forskjellige avdelingene og de som jobber der. Vi bruker de ulike 

avdelingene til grupper, slik at barna er vant til å være i hele barnehagen.  

Ped.lederne har overføringssamtaler, slik at nyttig informasjon om barnet blir 

overført. 

 

• Overgang til andre barnehager 

Nyttig informasjon om barnet kan overføres i samråd med foreldrene.  

 

• Overgang til skolen 

Å være maxibarn i barnehagen skal være noe spesielt. Vi har maxigruppe to 

dager i uken, samt andre aktiviteter som er bare for maxiene; 

-Bjørnehuletur (sammen med de andre maxiene i Hole) 

-Språk-aktivitetsdag for maxiene (alle i Hole) 

-Feire bursdagen til Jørgen Moe (alle i Hole) 

-Skiskole 

- Vanntilvenning på Ringeriksbadet 

-Skole-besøk 

-Besøk av lærer 

På maxigruppa har vi fokus på selvstendighet, ta i mot beskjeder, øve på å 

konsentrere oss og ha arbeidsro og hjelpe hverandre. Vi leker, synger og mestrer 

nye ting sammen. 

Det er utarbeidet en egen overgangsplan for barnehagene i Hole kommune. 

http://www.hole.kommune.no/oppvekst/barnehager  

 

 

http://www.hole.kommune.no/oppvekst/barnehager
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Foreldresamarbeid 
I barnehagelovens formålsparagraf står det at barnehagen «i samarbeid og forståelse med 

hjemmet skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som 

grunnlag for allsidig utvikling».  Dette betyr at dere som foreldre og vi som 

barnehagepersonale må vektlegge samarbeidet til det beste for barnet. Dere foreldre er 

ekspertene på deres barn, det er derfor viktig at vi har en tett dialog – til det beste for 

barnet. 

 

Det er viktig for oss at dere som foreldre er trygge på at barna har det bra i barnehagen. 

Dette er grunnleggende for et godt foreldresamarbeid. Den daglige kontakten som skjer 

ved henting og bringing, er svært viktig for barnets trivsel. Det er viktig at dere tar 

kontakt med oss om stort og smått. Vi er her for å gjøre det beste for barna deres. 

 

 

Samarbeidsformer: 

Daglig kontakt 

Tilvenningssamtale 

Foreldresamtaler (1-2 ganger pr år) 

Foreldremøter (2 ganger pr år- høst og vår (for nye foreldre)) 

Dugnad  

Foreldrearrangementer i barnehagen (høstsuppe, påskefrokost, lysfest etc) 

Felles brukerundersøkelse  

 
 

 
 

 

 

 

 

Progresjon 
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. Barn 

skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. Hver 

måned lager avdelingene målplaner og månedsoppsummeringer. Disse viser hvordan de 

ulike avdelingene jobber – ut i fra alder og felles tema.  
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Vurdering 
Planer for barnehagen og de aktivitetene vi gjennomfører, evalueres kontinuerlig og 

fortløpende daglig, ukentlig og etter arrangement/opplegg. Evaluering av aktiviteter og 

opplegg gjør at vi mange ganger endrer på rutiner og planer. Vi har jevnlige avdelings, 

personal og leder-møter, samt 5 planleggingsdager i året. To ganger i året har vi en 

gjennomgang i personalet med skriftlig dokumentasjon (desember og mai/juni). 

Pedagogiske ledere i samarbeid med resten av personalet skriver en oppsummering hver 

måned med avdelingens refleksjoner over hvordan avdelingen har klart å følge opp planene, 

hva de har jobbet med, og hva de må jobbe mer med.  

Innspill fra foreldre på ulike arrangement og opplegg vil vi gjerne ha slik at vi kan se det 

fra ulike sider. Årsplanen/virksomhetsplanen for barnehagen sendes til barnehagefaglig 

ansvarlig som fører tilsyn med barnehagene.  

I Hole kommune brukes målekort- med noen felles mål for alle barnehagene.  

 

På avdelingene, og rundt i barnehagen kan dere se ting som blir laget av barna og bilder 

av hva vi holder på med.  Alle barn har en egen perm hvor vi setter inn produkter som 

ungene lager. Denne får barna med hjem når barnehagelivet her på Helgelandsmoen er 

slutt.  

 

På hjemmesiden på nettet legges informasjon, planer og dokumentasjon. 

 

To ganger i uken sender avdelingene ut ibook  med noen bilder av aktiviteter vi holder på 

med. 

 

Det er et kontinuerlig utviklingsarbeid både for oss voksne og barnehagen som 

organisasjon. Ved å reflektere, vurdere og dokumentere vil vi alltid være en barnehage i  

endring og utvikling. Vi skaper bevegelige/fleksible praksiser som er til beste for barna.  
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Helgelandsmoen barnehage 
 

 

Besøk oss i Portveien 17, 3512 HØNEFOSS 

Hjemmeside:  http://helgelandsmoen.hole.kommune.no/ 

Mail styrer: live.nesdal@hole.kommune.no 

Tlf styrer: 32 16 05 00 

http://helgelandsmoen.hole.kommune.no/
mailto:live.nesdal@hole.kommune.no

