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Innledning 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og 
foreldre har rett til medvirkning i prosessene. 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. 
Barnehagen skal utarbeide en årsplan. Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet 
og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Jmf. rammeplan for barnehagen. s. 37. 
Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens 
pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming 
til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet å 
ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng jmf. rammeplan for 
barnehagen s.7. 
I tillegg til Lov om barnehager og rammeplan for barnehager skal barnehagen bygge på FN's 
konvensjon om barnets rettigheter og overordnet sektorplan for oppvekst i Hole kommune.  
Hovedmålet i Overordnet sektorplan for oppvekst i Hole kommune er: Barn og unge i 
barnehage og skole skal oppleve lek, læring, trivsel og mestring. Dette vil bidra til å øke 
gjennomføring av skolegang for elever i skole og sikre høy deltagelse i arbeidslivet. Helhetlig 
oppvekst skal fremme helse og en meningsfull fritid for enkeltindividet. 
Formålsparagrafen i rammeplanen for barnehagen og hovedmålet i overordnet sektorplan for 
oppvekst i Hole kommune er vår rettesnor i forhold til hvordan vi skal jobbe og hva vi skal gjøre i 
barnehagen. I tillegg har vi visjon for Holebarnehagene som er "eventyrlig oppvekst". 
Barnehagestart og livet i barnehagen er en del av barnas fremtid og vi må lage gode og konkrete 
mål for barnehagelivet til barna fordi danning og utvikling er en livslang prosess som skal gjøre 
barna i stand til å håndtere livet, ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og 
nysgjerrig til omverdenen, og til seg selv som et verdifullt medlem av et større felleskap. 
Årsplanen skal si noe om vårt barnesyn, pedagogiske grunnsyn, mål, tiltak og hvordan vi jobber 
fra før barnet starter i barnehagen til overgang barnehage-skole/sfo. Ut ifra sektorplan og lokal 
rammeplan så har Sundvollen barnehage vår egen visjon som er "et lekende fellesskap" og dette 
skal være styrende for det vi gjør i barnehagen.  
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•Lov om barnehager.
Rammeplan for barnehager.
Kommuneplan for Hole kommune.
Oppvekstplan for Hole kommune.
Årsplan for Sundvollen barnehage.
Overgangsplan fra barnehage til 
skole/sfo.
3 avdelinger med 54 plasser med 
barn i alderen 1 til 6 år.
10 stillingshjemler.
Økonomi.
Pedagognorm og personalnorm 
som er oppfylt.
Utdannet personale i de 
stillingshjemlene det skal være det.
Godt tverrfaglig samarbeid med 
våre samarbeidsparter gjennom 
Holemodellen Mitt liv-Min vei.
Godt samarbeid med de andre 
barnehagene.
Holemodellen, Mitt liv-min vei.
Kompetent personalet.
Engasjerte og tydelige ansatte.
Ansatte med gode holdninger.
Personal med 
relasjonskompetanse.
Bevisste ansatte som er tydelige og 
gode rollemodeller. 
Godt foreldresamarbeid.
Mangfold i barnegruppa.
Mangfold i personalgruppa.

•Rålf.
•Leveregler.

Forutsetninger

Kompetent personale med god relasjonskompetans. 

Når du jobber i barnehage, er du en etisk omsorgsperson. I det ligger det mye ansvar i forhold til hvordan du 
møter barn og foreldre. Dette ansvaret ligger hos hver enkelt ansatt. I arbeidet med andre mennesker er det 
hele tiden møter mennesker imellom, hvor du som etisk omsorgsperson gjør etiske valg. Hvordan barn 
opplever møte med andre mennesker påvirker barns oppfatning av seg selv. Det betyr at du som voksen skal 
være profesjonell og reflektert over det du sier og gjør fordi du som voksen skal være bevisst din 
definisjonsmakt. 



 
5 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Visjoner er fremtidsbilder som gir håp, muligheter og utfordringer. Visjoner skal gi optimisme og retning. 
Visjoner er ikke statisk, det er et fremtidig siktemål som er mulig å nå og som er et arbeidsdokument som 
gir barnehagen innhold og en rettesnor for at vi kan bli bedre på det vi gjør. Visjonen er hele tiden noe vi 
skal jobbe etter og som er vår ledetråd i hverdagen i Sundvollen barnehage. For oss betyr dette at miljøet 
i barnehagen skal være preget av lekenhet, ærlighet og nestekjærlighet.  
 
Hovedmål: 
• I vår barnehage lærer vi gjennom å leke, le og være spontane. 
• I vår barnehage er barna med på å forme barnehagehverdagen sin. 
• I vår barnehage er alle like mye verdt, og blir behandlet ut ifra egne behov. 
• Vi er gode på å være ute, og å bruke nærmiljøet vårt. 
• Vi har fokus på barns ulike språkutvikling og uttrykksmetoder, slik at de kan gjøre seg forstått i 

fellesskapet. 
 
 
 

Tillit, sannhet 
gjennom ord 
og handlinger. 

Vennskap, by på 
seg selv, humor, 
glede og 
spontanitet. 

Anerkjennelse, 
respekt og 
empati. 



 
6 

 

 

 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 
forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas 
trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn 
opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. Barnehagen skal 
være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. 
Barna skal få støtte til å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egen og andres følelser. 
Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen. Barnehagen skal være en 
arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og 
matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. 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. 

I Hole kommune har vi i 2018/2019 jobbet med et pilotprosjekt kalt «snakke». Dette omhandler barns 
rett til å uttrykke seg og snakke om seg selv i sin hverdag. Snakke handler om å øke fagkunnskap blant de 
ansatte og gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som jobber med barn. Vi skal jobbe med å skape 
kontakt og tillit til barnet og få barnet til selv å uttrykke sine følelser, egne ord og tanker. Ved 
å bevisstgjøre dette vil barna lettere kunne føle seg trygge på å snakke om det de har opplevd. De vil 
forstå viktigheten av å snakke med voksne og få en innsikt i hva de skal gjøre om de havner i en situasjon 
som krever at man tar kontakt med en voksen.   
 
Psykologiskførstehjelp er også et prosjekt som er blitt jobbet med i kommunen. Dette handler om tidlig 
innsats og hjelpe til med å snakke om følelser. Vi jobber med at barna skal formidle egne tanker og 
følelser gjennom grønne og røde tanker. Gjennom opplegget blir barna kjent med to bamser, en rød og 
en grønn. Disse symboliserer røde- og grønne tanker, og er ulike figurer som går igjen i historier som blir 
lest, og vi har plansjer som gir utgangspunkt for samtaler. Hver avdeling finner sin egen måte å jobbe 
med dette på, og det samarbeides på hele huset.  
 
Begge prosjektene som kommunen har jobbet med gjennom de siste årene, handler om at barna skal bli 
kjent med egen kropp og egne følelser. Samt at de skal lære å sette grenser for seg selv og egen kropp. 
Det handler også om voksnes rolle i barnehagen og hvordan vi skal håndtere ulike situasjoner som 

Livsmestring Bli robuste barn.
Det skal være godt 

å være meg, 
sammen med andre
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handler om dette. Det er med på å trygge oss i vår jobb i barnehagen og som gode formidlere til både 
barna og foreldrene.   
  
 

 

 

•Barn med god selvfølelse.
•Gjennkjenne og sette ord på følelser.
•God relasjonskompetanse.
•Sette grenser for seg selv.

Mål

•Relasjonskompetanse: Barna skal føle at "Det skal være godt å 
være meg, sammen med andre".

•Inkludering: bli inkludert og inkludere andre.
•Kroppen min.
•Snakke.
•Selvstendighetstrening.
•Konfliktløsning.
•Psykologisk førstehjelp.
•Følelsesregulering.

Innhold/hva

•Sette grenser for egen kropp.
•Herjelek.
•Utforske egen mestring.
•Følelsesregulering.
•La de prøve selv.
•Turer i nærmiljø.
•Turtaking.
•Voksne som gode rollemodeller.
•Bevisste voksne som ser barna der det er. 

Aktivitet/hvordan
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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. I barnehagen skal alle barna 
oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt 
legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag 
for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere 
av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. 

Omsorg er en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. I barnehagen handler dette både 
om relasjonen mellom personalet og barna, og barnas omsorg for hverandre. For utviklingen av barns 
sosiale kompetanse må barna få mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg, og barna skal møtes på 
en omsorgsfull måte. Personalet må da være nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og 
utvikling. Det betyr at voksne må ha en stor grad av ydmykhet og våkenhet over atferd og den responsen 
barn gir. Vi må være i stand til å se, bli berørt og beveget i møte med barn og av barns opplevelser. 
Omsorgspersoner skal være en trygg base og sikker havn for barn. Dette er et viktig utgangspunkt for at 
barnehagen skal klare å følge opp det rammeplanen for barnehagen sier om omsorg. Når barn møter 
voksne som er engasjerte, og som tør å sette grenser blir hverdagen til barn forutsigbar og trygg. 

 

 

 

 

 

 

 

Omsorg

I vår 
barnehage er 
alle like mye 
verdt og blir 

behandlet ut i 
fra eget behov
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• Alle i Sundvollen barnehage skal oppleve å bli møtt på en omsorgsfull 
måte. 

•Møte barna med varme, åpenhet, og vise interesse og omsorg for hvert 
enkelt barn.

•Bruke stellesituasjon og legging til å ha en dialog med hvert enkelt barn.
•Barna skal oppleve trygghet og tilhørighet på avdelingen. 
•Evne til å ta motta omsorg. 
•Barna skal være i et inkluderende miljø, der positive relasjoner og 

trygghet står sentralt.
•Tilstede og bevisste voksne. 

Mål

•Tid.
•Trygghet.
•Tillit til hverandre.
•Anerkjennelse.
•Profesjonelle voksne.
•Omsorg barn i mellom.
•Felles opplevelser.
•Få utfordringer i forhold til modenhet og trygghet.
•Respekt.
•Samarbeid.
•Psykologisk førstehjelp.

Innhold/hva

•Lyttende og oppmerksomme voksne. 
•Gi respons på det barna gjør.
•Være der barna er, på gulvet, deltagende i lek eller observasjon. 
•Stellesituasjonen brukes til samspill og kommunikasjon.
•Imøtekommende voksne ved levering og henting.
•Tydelige voksne som setter grenser.
•Ro og hvile.
•Hjelpe hverandre, store hjelpe små med mat, klær, trøste og leke med.
•Prøve selv.
• Lage gode lekemiljøer som innbyr til lek og utforskning. 
•Gjennkjenne egne og andres følelser.

Aktivitet/hvordan
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Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, 
økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. 
Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov 
uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle 
lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har 
konsekvenser for fremtiden. Jmf. Rammeplan for barnehager. 

Barna skal ikke stå til ansvar for tidligere generasjoners feilgrep eller skjønne de store sammenhengene, 
men vi skal lære barn å ta ansvar for hva de selv gjør i naturen og hvordan de behandler natur og miljø 
rundt seg. Dette er et langsiktig arbeid som krever små steg på det personlige planet og i barnehagen. 
Fokuset vårt må være handling for holdning. Det sentrale er hva vi gjør, og hva vi gjør sammen med 
barna.  

 

 

Bærekraftig 
utvikling

Sette pris på 
seg selv, 

hverandre og 
naturen
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•Tidlig innsats.
•Alle kan bidra litt.
•Bevisstgjøring på forbruk og overbruk. Mål

•Vi må lære å bruke "passe nok" slik at fotsporne etter oss blir 
minst mulig. 

•Verdier og holdninger.
•Refleksjon.
•Klima.
•Samfunnsperspektiv.
•Ta vare på seg selv og andre.
•Nærmiljø.
•Natur.
•Mat.

Innhold/hva

•Samarbeide med hverandre.
•Fra undring til handling.
•Plukke søppel på tur og ta med oss egen søppel tilbake fra tur 

og bruke naturen med respekt.
•Bruke nærmiljøet vårt til turer og utforsking i skog og fjord. 
•Erfare hva et demokrati er gjennom å påvirke hverdagen i 

barnehagen, gjennom barnemøterog barnesamtaler.
•Kildesortering.
•Ta vare på ting ute og inne.
•Ansvarlig gjøre barna til å ta vare på seg selv, andre, natur og 

omgivelsene.
•Lage  akkurat passe mat. Bruke restene.
•Bruke matbokser og ikke plastposer.
•Gjenbruk.
•Eksprimenterer. 

Aktivitet/hvordan
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Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på ulike 
uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, 
individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter 
enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere 
og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder 
og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. Jmf. Rammeplan for 
barnehager.  

For å skape et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen må voksne møte barns undring på en 
utfordrende og utforskende måte. Barna skal være medfortellere i sine egne liv i barnehagen. Barns 
medvirkning er ikke bare at den voksne lytter, men det er samtalekunst og en interesse for å utdype 
barnets tenkning. Den voksne har ansvar for å møte det enkelte barn på den måten det barnet trenger 
for at barna skal bli trygge på å utrygge sine meninger.   

 

 

 

 

 

  

Barns 
medvirkning

I Sundvollen 
barnehage er barna 

med på å forme 
barnehagehverdagen 

sin
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•Gode planer med rom for medvirkning.
•Barna skal være med på å forme hverdagen sin ut i fra alder og 

modenhet.
•Barn skal møtes med respekt og annerkjennelse.
•Observere og følge opp alle barns uttrykk og behov.
•Barna skal gjennom lek og barnesamtaler få lov til å si sin mening. 

Mål

•Barna deltar på planleggingsmøter.
•Barn har grenser.
•Gi barna felles opplevelser.
•Inkludering.
•Identitet.
•Lytte.
•Observere.
•Se.
•Evaluere.
•Dokumentere.
•Foreldresamarbeid.
•Personalmøter.
•Barnesamtaler.

Innhold/hva

•Barna er med på planleggingsmøter og kommer med sine meninger.
•Være spørrende voksne.
•Være på gulvet der barna er.
•Spontane turer.  Være med å bestemme hvor vi skal og planlegge hva 

vi skal. 
•Planlegge varmmat, lage mat og dekke på bordene.
•Være med å lage fysiske lekemiljøer som innbyr til lek.
•Tilrettelegge for enkeltbarn.
•Ta barna på alvor.
•Skape gode dialoger.
•La barna være medfortellere i eget liv.
•Gi rom for spontanitet og utforskning.
•Lydhøre voksne som er tilstede i hverdagen.
•Observante ansatte som ser barnas behov i nuet.

Aktivitet/hvordan
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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 demokratiske fellesskap. Barnehagen skal 
fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges 
opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og fremme barnas tilhørighet til 
samfunnet, natur og kultur.  
I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna skal støttes i 
å utrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og 
utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte 
motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer.  Jmf. Rammeplan for barnehager. 
 
Danning er en kontinuerlig prosess som har sitt utgangspunkt i dagliglivets praksis. Det er en personlig 
prosess som handler om å få et aktivt og bevisst forhold til omgivelsene, og den er en forutsetning for 
meningsdannelse og demokrati.  
Gjennom et langt barnehage- og skoleliv fylles barn med kompetanse og læring som gjør de i stand til 
møte yrkeslivet og samfunn med de krav og forventninger som omgivelsene stiller.  Danning handler om 
en holdning til disse kravene og forventningene. Danning handler om å gi barn og unge et fundament for 
å forstå seg selv og sine omgivelser slik at de kan opptre som myndige, kreative og kritiske til seg selv og 
sine omgivelser (Løkken og Søbstad).  
Dannelse handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Hvordan barn 
opplever møte med andre vil påvirke barnas oppfatning av seg selv. Danning handler om møter 
mennesker imellom, og at du i det møte alltid gjør etiske valg.  
 

 

 

Danning I Sundvollen 
barnehage er det lov 

å være seg selv.

Elsk meg når jeg fortjener  

Kari Pape 
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•I vår barnehage er alle like mye verdt, og blir behandlet ut i fra egne  
behov.

•Synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver  i 
fellesskapet. 

•Det er lov å være seg selv. 
•Anerkjenne barns følelser, bli møtt, sett og hørt.
•Alle barn i Sundvollen barnehage skal ha et godt selvbilde.
•Skape begynnende sosial kompetanse og nye relasjoner.
•Begynnende forståelse for felles verdier og normer i barnehagen.
•Være en god venn.
•Lære å sette grenser for seg selv. 

Mål

•Anerkjennende voksne.
•Støtte barns  nysgjerrighet.
•Lek.
•Samspill.
•Dialog og refleksjon.
•Vennskap.
•Felles opplevelser.
•Turtaking.
•Høflighet og folkeskikk.
•Empati.
•Selvstendighetstrening.
•Mestringsopplevelser.
•Avklare hva som er innenfor ”ramma ”i Sundvollen barnehage.

Innhold/hva

•Si hei og hade.
•Lekegrupper.
•Turer.
•Undre oss sammen med barna.
•Samling.
•Snakke med barna, ikke om barna. 
•Rollelek.
•Oppdage barna i  å gjøre gode ting.
•Gå på do selv, kle på seg selv, smøre maten sin selv.
•Ha orden rundt seg.
•Nysgjerrige, tydelige og tilstedeværende voksne rundt seg.
•Stille krav.
•Grensesetting.

Aktivitet/hvordan
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•Barna skal utvikle kommunikasjonsformer, non verbalt og verbalt.
•Undre oss sammen med de minste og beskrive og benevne alt vi 

gjør.
•Legge til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler.
•Barn skal kunne sette ord på opplevelser og følelser.

Mål

•Pekebøker, bildebøker.
•Tegn til tale.
•Nonverbal og verbal kommunikasjon.
•Sanserom.
•Eventyr.
•Snakkepakken.
•Rim, regler og sang.
•Bruke språket som redskap for logisk tenkning. 
•TRAS. 
•Lek.
•Språkgrupper.

Innhold/hva

•Høytlesning  og høre på lydbok.
•Bruke konkreter i samling og fortelling av eventyr.
•Ved måltidet og på kledning og andre hverdagssituasjoner 

benevne det vi gjør.
•Rollelek, konstruksjonslek.
•30 ords lista. 
•Sette ord på opplevelser, uttrykk og følelser gjennom sang, 

forming og dialog.
•Eventyr og sagn i fra Hole.
•Vikingtiden.

Aktivitet/hvordan

Lesing og skriving 

Uttale, tale, stemme, 
tonefall, flyt  

Språklig bevissthet 

Ord og setningsproduksjon, 
fortellerkompetanse 

Språkforståelse 

Språkets første frø og røtter oppstår fra: 

SAMSPILL – KOMMUNIKASJON - OPPMERKSOMHET 

 

Kommunik
asjon, 

språk og 
tekst

Gjennom dialog og samspill skal 
barnehagen fremme kommunikasjon og 

helhetlig språkutvikling.
Barna skal få uttrykke seg på sin egen 

måte, uavhengig av modenhet og  
utviklingsnivåer.
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Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi 
gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og 
læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek 
både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og 
engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre. Jmf. Rammeplan for barnehager. 

Rammeplanen har fokus på at barndommen er viktig i seg selv og at barnehagens oppdrag er bred og 
mangfoldig og at lek og læring er koplet tett sammen. Leken er indre motivert og lysten kommer 
innenfra. Barn skal leke og lære i sammenhenger som både skaper mening og er meningsskapende for 
barnegruppa og enkeltbarnet. Voksnes tilstedeværelse og hvordan de gir plass for leken er sentralt. 
Personalet skal observer, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser. Da må de sørge 
for gode lekemiljøer som innbyr til lek og utforskning, gi barna felles opplevelser, turer og historier som 
gir god næring til lek. 

 

 

 

 

 

Lek
Barna i Sundvollen 

barnehage skal lære seg 
lekesignaler/regler ut i 
fra alder og modenhet. 
Barna skal ha tid til lek 
på barnas premisser.

Skape et 
inkludere

nde 
lekemiljø. 
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•Være veiledende og tilstedeværende voksne. 
•Få/gi inspirasjon og veiledning i lek. 
•Oppleve glede, humor, spenning og engasjement. 
•Skape samhold og vennskap. 
•Utvikle sosial kompetanse
•Tilegne seg kunnskap om ulike lekekoder.
•Oppleve mestring gjennom lek.

Mål

•Inne– og utelek.
•Kleivhallen
•Gi nok tid til å leke
•Deltagende barn og voksne.
•Veilede på gode samspillsmønstre og lekeregler. 
•Trygghet.
•Anerkjennelse.
•Samarbeid.
•Tur.
•Felles opplevelser.
•Nysgjerrighet, utforsking, undring og kreativitet

Innhold/hva

•Lage gode lekemiljøer som innbyr til lek, læring og utforsking.
•Lekegrupper.
•Tilpasset lek, alder og modenhet. 
•Veilede barna i forhold til lekeregler og signaler i lek. 
•Bidra til å skape god humor, glede og lekelyst. 
•Fremme og akseptere ulike former for lek. 
•Voksne som byr på seg selv og er aktivt med i leken.
•Samarbeid mellom barn og voksne. 
•Utvikle og utfordre ulike metoder og former for lek ut fra alder og 

modenhet.
•Rollelek.
•Konstruksjonslek.
•Spill.

Aktivitet/hvordan
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Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, 
kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare 
å være betydningsfulle for fellesskaper og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal 
aktivt legger til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, 
samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til 
andres behov. Jmf. Rammeplan for barnehager. 

Dette betyr at personalet i barnehagen må støtte barns initiativ til samspill, være der med barna og 
veilede de i samhandling, hjelpe de til å ta andres perspektiver og reflektere over egne og andres 
handlinger, følelser og opplevelser. De voksne må møte barn der de er og legge til rette for gode felles 
opplevelser. 

 

 

 

Vennskap 
og 

fellesskap

Miljøet i Sundvollen 
barnehage er 

preget av lekenhet, 
ærlighet og 

nestekjerlighet.

I 
Sundvollen 
barnehage 

lærer vi 
gjennom å 
leke, le og 

være 
spontane.
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•Barna skal lære seg lekeregler.
•Dagene skal preges av humor og glede.
•Barna lærer gjennom tilpassede aktiviteter og erfaringer i 

samspill med andre barn og voksne. 
•Barna skal vise omsorg for hverandre.

Mål

•Samlingsstund.
•Konfliktløsning.
•Være der barna er. 
•Felles opplevelser.

Innhold/hva

•Turer i nærmiljøet.
•Gode samtaler om normer for samhandling.
•Lekegrupper.
•Eventyrfortelling. 

Aktivitet/hvordan
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«Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, 
kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede 
og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk 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. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om 
egne og andres grenser. Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, 
leke og skape med kroppen som utgangspunkt. 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». Jmf. Rammeplan for barnehager.              

Et sundt og variert kosthold er viktig for barn i alle aldre. Kroppen er stadig i utvikling, både fysisk og 
psykisk. Barn utvikler seg i forskjellig tempo og viktigheten av tilpasset opplæringsmål er helt avgjørende 
for videre vekst. Mestringsfølelse gir trygghet og stimulerer til å prøve mer. Det fysiske miljøet i 
Sundvollen barnehage er godt tilrettelagt for utfordringer på ulike nivåer. Utelekeplassen innbyr til 
variert aktivitet med naturlig ulendt terreng og spennende lekeapparater. 

Vi legger vekt på sunne matvaner og god hygiene. Barna smører maten sin selv, og får servert variert 
mat, frukt og grønnsaker. Vi legger vekt på et sosialt fellesskap rundt matbordet. 

Dagsrytmen i barnehagen er tilpasset barnas behov for fysisk aktivitet og hvile. Søvn og hvile er viktig for 
alle barn. Når barnet sover bearbeides inntrykk barnet har møtt i løpet av dagen, og hjernen sorterer 
minner i hukommelsen. Søvn og hvile er nødvendig for å kunne lære nye ting. Vi støtter oss til forskning 
om barn og søvn, og legger til rette for gode hvile – og sovemuligheter for barn som har behov for det.  
 

 

Kropp, 
bevegelse, mat 

og helse

Barna i Sundvollen 
barnehage skal bli kjent 

med egen kropp og 
helse

Hverdagen i 
barnehagen er 
preget av mye 

bevegelse. 
Sosialt fellesskap 
i matsituasjoner 
skaper positive 

matopplevelser.
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•Barna skal oppleve fysisk mestring ut ifra egne forutsetninger, 
•Barna skal få gode erfaringer med utelek i alle årstider.
•Barna skal delta i det sosiale fellesskapet ved matbordet.
•Barna skal få fysiske utfordringer som passer deres utviklingsnivå 

i og rundt barnehagens område.
•Barna skal være positive til å bruke kroppen sin i lek og 

organiserte aktiviteter.
•Barna skal søke nye fysiske utfordringer.
•Barna bruker alle årstider til å mestre ulik fysisk aktivitet.
•Barna skal ha en forståelse for betydningen av gode vaner og sunt 

kosthold.

Mål

•Organisere dagen slik at det er en god veksling mellom ro, 
aktivitet, måltider og soving. Dette er med på å lage gode og 
forutsigbare rutiner for barna.

•Barna lærer å kjenne kroppen sin ved å bevege seg og bruke 
kroppen aktivt. De skal bli kjent med egen kropp og bruke de 
ulike sansene.

•Vi vil gi barna positive erfaringer med friluftsliv og være gode 
rollemodeller.

•Vi vil at barna skal oppleve alle årstider ute i naturen.
•Legge til rette for aktiviteter som gir barna mestring, og dermed 

en positiv selvoppfattelse.
•Vi stimulerer barna til ulike typer rollelek. Vi ønsker at barna skal 

føle glede og fellesskap i lek med andre barn, og ønsker å legge 
til rette for det.

•Vi vil stimulere til at barna videreutvikler sin kroppsbeherskelse, 
og legger til rette for dette gjennom daglig fysisk aktivitet.

•Vi jobber for at alle barna skal få fysiske utfordringer som passer 
deres utviklingsnivå i og rundt barnehagens område.

•I 4-6 års alderen klarer barna plutselig mye mer, der går lengre 
turer, de klatrer lenger opp i trærne, de har veldig god balanse. 
Vi ønsker derfor sterkt at de fortsatt skal møte nye utfordringer 
både i barnehagen og på tur.

•Vi går lengre og litt mer krevende turer i skogen. Dette gir barna 
en god følelse av at «jeg er stor og klarer mer». Disse turene skal 
gi nye utfordringer til balanseevnen, smidigheten og 
utholdenheten.

•Samtidig legger vi til rette for at de skal fortsette den gode og 
aktive frileken. En viktig voksenoppgave er å se til at alle leker 
med noen, ingen skal stå alene med mindre de velger det selv.

Innhold/hva

•Bruke utearealet hver dag, vi har ulendt terreng der barna får god 
grovmotorisk trening.

•Sangleker med bevegelse for de minste.
•Tegne og fargebøker stimulerer finmotorikken, men det er også 

god finmotorisk trening å lage sauer og bondegårder av kongler og 
pinner. Vi prøver å variere mest mulig.

•Vi bruker sang og musikk som har bevegelse i seg. Dette utvikler 
rytmesans og bedre kroppsbeherskelse hos barna.

•Vi går masse på turer i nærområdet for å gi barna nye 
utfordringer.

•Leker og aktiviteter i naturen stimulerer hele barnet. Vi er derfor 
mye på tur med barna. 

Aktivitet/hvordan
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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. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i 
naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg 
og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Barnehagen skal legge til rette for 
at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som 
arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli 
nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen 
og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. Jmf. Rammeplan for 
barnehager. 

Dette fagområdet omhandler det å bli glad i naturen, og forståelse for 
samspillet mellom mennesker og naturen. Barnehagen skal gi barna 
opplevelser og inspirasjon som gir kjennskap og forståelse for planter, dyr, årstider og vær. Barnehagen 
skal skape grunnlag for en begynnende forståelse av betydningen bærekraftig utvikling. 

For å ønske og ta vare på naturen må man være glad i den. I Sundvollen barnehage bruker vi naturen i 
skogen og nærområdet rundt barnehagen gjennom hele året. Barna opplever årstidene som endrer seg, 
og hvilke aktiviteter og muligheter de ulike årstidene byr på. Voksne er holdningsskapende ved å vise 
respekt for alt liv i naturen, og hvordan ivareta og bruke naturens ressurser på best mulig måte. Vi legger 
vekt på selvstendighet og mestring. Barna er involvert i matlaging, og lærer hvor maten vi spiser kommer 
fra, og om bærekraft ved å forsyne seg i passe mengder slik at vi kaster mindre mat. 

 

 

 

Natur, miljø og 
teknologi

Humor og glede er av 
stor betydning for å 

skape et godt miljø for 
både store og små. 

Å legge til rette for 
lek i fri utfoldelse og 

samles for en 
matbit rundt et bål 
eller på en spesiell 
turplass gjør noe 

godt med oss

Humor og glede gir 
livsglede og 
overskudd. 
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• Få gode opplevelser i naturen gjennom alle årstider i all slags 
vær.

•Begynnende forståelse for å ta vare på planter og dyr i naturen.
•Oppleve de ulike årstidene.
•Få et positivt forhold til turer i skog og mark.
•Være nysgjerrig på liv i naturen og vise omsorg og respekt. 
•Vite noe om hva som skjer i naturen til de ulike årstidene. 
•Eksperimentere med teknologi.

Mål

•Mangfold av sanseinntrykk.
•Mat.
•Involverte voksne.
•Nærmiljø.
•Natur.
•Anerkjennende voksne.
•Felles opplevelser.
•Mestringsopplevelser.
•Uteglede.
•Miljøtankegangen.

Innhold/hva

•Voksne er positive til å være ute i all slags vær og sørger for at 
barna er riktig kledd.

•Vi rydder opp etter oss når vi er på tur, det skal ikke vises at vi har 
vært der når vi drar.

•Bli kjent med teknologiske virkemidler/digitale verktøy, for 
eksempel bruke kamera, pc, cd-spiller, kjøkkenutstyr m.m.)

•Voksne viser respekt for alt liv i naturen og er gode forbilder.
•Voksne er med og utforsker årstidenes ulikheter. 
•Voksne er med å utforske og veileder barna i ulike 

hverdagsteknikker.
•Voksne legger til rette for gode opplevelser i naturen.
•Voksne lærer barn god holdning til alt liv i naturen.
•Vi samtaler og undrer oss sammen med barna omkring årstidene.
•oppleve og utforske mangfoldet i naturen.
•Få kjennskap til bærekraftig utvikling og utvikle respekt for, og ta 

vare på naturen.
•Kunnskap om spor og ekskrementer etter ulike dyrearter i 

nærmiljøet.

Akrivitet/hvordan
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Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå 
sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. 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 kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, 
nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing. Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid 
med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og 
måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. Jmf. 
Rammeplan for barnehager. 

I vår barnehage er vi opptatt av å være engasjerte voksne som formidler gleden ved å oppdage og 
utforske. Gjennom hverdagsaktiviteter og lek blir fagområdet benyttet på forskjellige måter. Vi bruker 
ulike typer måleverktøy til baking og kjøkkenaktiviteter. Vi benytter verktøy og måleenheter til bygging 
og snekring, og i lek. Vi er ute på tur og bruker naturen til utforsking av mengde, størrelse og form. Vi ser 
også på naturen som en naturlig arena for barna å orientere seg i, sanse og bruke kroppen aktivt. 
Gjennom felles musikksamlinger får alle barna kjennskap til rytme og takt. Ikke minst ønsker vi å ha fokus 
på tiden til den spontane undringen som oppstår i hverdagen.  

 

 

Antall, rom og 
form

Vi vil bidra til 
å oppdage, utforske og 

skape 

Være nysgjerrig 
og finne 
løsninger  
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• Vi ønsker at barna skal oppleve glede ved utforskning av og i lek av former og 
tall.

• Vi vil bidra til at barna selv ønsker å utvikle sine evner og kunnskaper gjennom 
å oppleve mestringsglede.  

• Vi vil gi barna erfaringer og kunnskap med problemløsning.Mål

• Lek og eksperimentering med tall, mengde og telling.
• Sortering av former, farger, størrelser og fasonger.
• Utforske og undre seg over matematiske begreper og sammenhenger. 
• Tur i nærmiljøet: orientering i naturen.
• Matlaging og baking.
• Musikk-samlinger.
• Sanserom.

Innhold/hva

• Bruke matematiske begreper aktivt i hverdagen.
• Bruke ulike typer spill, puslespill, terninger og kortstokk.
• La barna være med på matlaging og benytte måleenheter. 
• Benytte ulike formingsmateriell (formbare).
• Utforske rytme og takt gjennom sang og musikk.
• Stille undrende spørsmål og fremme engasjement. 

Aktivitet/hvordan
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Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget 
skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og 
organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i 
å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. 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. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, 
dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike 
kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid 
med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til 
undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og 
videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk. Jmf. Rammeplan for barnehager. 

Gjennom fagområdet ønsker vi å respondere på barns initiativ som oppstår i hverdagen. Barna utrykker 
seg gjennom sang, dans, fargeblyanter, maling og andre formbare materialer. Vi ønsker å skape 
muligheter for barna til å utrykke seg. Samt være behjelpelige med å bearbeide barnas ulike utrykk. For 
oss er det viktig å være åpne for, og anerkjenne, den kulturen barna møter i dag, som kan betegnes som 
barnas egen kultur. Samtidig ønsker vi at barna skal få oppleve verdien av kulturformidling ved å 
videreføre estetiske og minneverdige kulturelementer fra de voksnes barndom. Dette innebærer 
historiske og kulturelle fortellinger og eventyr (som for eksempel Astrid Lindgrens forfatterskap). Vi 
ønsker at barna skal ta i bruk sin fantasi og få muligheter til å være kreative. Det er viktig for oss at alle 
barn og voksne i Sundvollen skal føle tilhørighet til barnehagens egen kultur.   

 
 

Sundvollen barnehage og Sundvollen oppvekstsenter 
barnehage ser på forestilling om Bjørnen som ble 
stubbrumpa, fremført av ansatte på Sundvollen 
oppvekstsenter barnehage.  
 
Kulturformidling og kulturoverføring.  
Felles referanse og opplevelse. 
 
 

Kunst, 
kultur og 

kreativitet

Tilhørighet, 
deltagelse og 

skapende arbeid 

Vi vil 
stimulere 

barnas 
nysgjerrig

het 



 
28 

 

 

 

  

• Barna skal oppleve tilhørighet og deltagelse i barnehagen og 
lokalsamfunnet.

• Få varierte estetiske opplevelser og erfaringer.
• Vi skal støtte barna i å være kreative og fremme skaperglede.
• Kjennskap til ulike kulturer og tradisjoner. Mål

• Tilgang til rom og materiell som støtter lekende og estetiske 
uttrykksformer.

• Varierende og kreative formingsmateriell.
• Vi skal bidra til at barna kan ta i bruk fantasien og støtte barnas 

kreative tenkning.
• Oppleve tilhørighet til barnehagen, nærmiljøet og den lokale 

kulturen.
• Markering av ulike merkedager og kulturelle hendelser. 
• Egne musikk-samlinger.
• Psykologisk førstehjelp. 

Innhold/hva

• Bevisste voksne som verdsetter barnas ulike kulturelle utrykk.
• Formingsaktiviteter i større og mindre grupper.
• Gi rom til dramatisering, rollelek og utkledningstøy.
• Voksne som deltar i barns skapende lek.
• Bidra til at barn kan få utrykke seg gjennom musikk, dans, drama og 

formingsmateriell ved å tilby varierte aktiviteter.
• Turer i nærmiljøet.
• Lokal kultur (eget Maxi-opplegg: bjørnehuletur, Jørgen Moe, 4 

konger.)
• Leser bøker og forteller eventyr. 

Aktivitet/hvordan
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Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, 
normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og 
verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. Barnehagen skal la barna få kjennskap til 
fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle 
uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre 
menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og 
filosofiske spørsmål skal barn få anledning til å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne 
svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft. Jmf. Rammeplan 
for barnehager. 

I vår barnehage er vi opptatt av å reflektere og undre oss sammen med barna. Vi eksperimenterer og 
finner sammen fram til svarene. Dette gjør vi blant annet på turer og i barnehagen. Vi har fokus på gode 
samspillmønstre, verdier og holdninger. Barna skal ha tilhørighet på avdelingen og i fellesskapet. Vi 
veileder på samling og i lek og viser hvordan vi ønsker å være mot hverandre.  Alle har en egenverdi selv 
om vi er forskjellige og har ulike behov. Vi ønsker at barna selv etter modenhet og alder skal kunne løse 
en konflikt selv eller ved hjelp av litt veiledning.  

Vi markerer høytider og tradisjoner, og Sundvollen barnehage har også sine tradisjoner som koko uke 
m.m. som har en stor verdi for oss.  

Vi er opptatt av at barna er deltakende i prosessen og er med på å forme f.eks. adventsstund sammen 
med voksne og skape gode opplevelser og minner. Gjennom dette erfarer barna holdninger og verdier i 
samfunnet vi lever i. Vi markerer også FN dagen og denne dagen legger vi stor vekt på mangfoldet. Vi har 
flere religioner og livssyn representert i barnehagen og skal gi barna kjennskap til dette. 

 

 

 

Etikk, religion og 
filosofi Vi skal behandle andre slik 

vi selv vil bli behandlet 

Vi vil bidra til 
samtale der 

barna selv må 
reflektere og 

finne svar 
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•Gi barna kjennskap til, og markere ulike merkedager, høytider og tradisjoner.
•Vi skal synligjøre den enkelets plass og verdi i fellesskapet.
•Tilegne seg rådende normer og verdier.
• Vi vil bidra til samtale der barna selv må reflektere og finne svar. Mål

• Utforske og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål i 
hverdagen. 

• Veilede på gode samspillsmønstre og være gode mot hverandre.
• Respektere at vi er forskjellige og har ulike behov. 
• Alle er like mye verdt. 
• Bli sett og hørt. 
• Annerkjennelse. 
• Felles opplevelser. 
• Nysgjerrighet og utforsking.
• Samarbeid barn - barn og  barn - voksen.  
• Få forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve 

sammen på. 

Innhold/hva

• Stille undrende spørsmål og fremme engasjement. 
•Markere høytider som jul og påske. 
•Kalender til jul 
•Påskefrokost. 
•Lucia markering.
•De eldste barna besøker Hole bo og rehab. 
•Sang og underholdning.
•Formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser og samtaler. 

Aktivitet/hvordan
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Barns medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med 
deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen 
bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. 

Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker 
slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike 
familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å 
lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene. 

Vi er veldig heldige som bor i Hole hvor det finnes så mye historie. Både historie som er viktig for Norge 
og som er viktig for oss nå i dag. Vi har tidligere konger, forfattere og fantastisk natur. Vi som barnehage 
er heldige som er plassert der vi er plassert. Turdager brukes rett utenfor barnehagen i Krokskogen, og 
det er ikke mange meter til første severdighet. Vi har gamle kongeveien, helleristninger og Sundvolden 
hotell. 

Det som er viktig er å skape en interesse blant barna for å lære mer om vårt samfunn. Det at vi har 
mange konger herfra gjør det enkelt med tanke på hva barna interesserer seg for. Vi har også 
turområdene som er lette å ferdes i og som barna kan boltre seg i. 

Vi besøker også Hole bo-og 
rehabiliteringsavdeling og Sundjordet årlig 
13.desember, Santa Lucia. Vi går da gjennom 
gamlehjemmet og synger for de eldre. Dette 
settes stor pris på av den eldre garde og barna i 
barnehagen. 

Vi lærer også om mangfoldet i samfunnet, og vi 
markerer store dager i barnehagen.  

 

 

Nærmiljø og 
samfunn

Bli kjent med og føle 
tilhørighet til lokal historie 

og kultur.  

Få kunnskap om, 
og kjennskap til, 

samfunn, normer 
og verdier. 
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•Lære om hva som finnes rundt oss.
•Bærekraftig utvikling.
•Vite om stedet vi bor.
•Ha kjennskap til eget bosted.
•Kjennskap til ulike familieformer.

Mål

•Samling.
•Turer.
•Snakke sammen om hva vi ser.
•Forklare hva som finnes rundt oss.
•Vise området vi bor i.
•Gå turer i vårt nærmiljø.
•Demokrati

Innhold/hva

•Turer.
•Undring.
•Vise og snakke om bilder fra turer.
•Gå turer til instutisjoner i vårt nærmiljø.
•Bruke av området rundt oss.

Aktivitet/hvordan
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Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i 
barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, 
etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal 
personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til 
å leke, utforske og lære. Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og 
foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe. Jmf. 
Rammeplan for barnehager. 

Når dere kommer til barnehagen, vil dere bli møtt av barnets primærkontakt. Primærkontakten har 
ansvaret for å hjelpe deres barn til rette i barnehagen. Det vil i hovedsak være primærkontakten som har 
mest med barnet å gjøre i oppstartsperioden, slik at det kan knyttes nære bånd mellom barnet og den 
voksne i barnehagen. Dette er viktig for at barnet skal føle seg trygt i de nye omgivelsene. 
Det er mange nye inntrykk som kan virke overveldende på barnet. Enkelte dager kan det være 
vanskeligere å forlate barnet i barnehagen, da må dere gjerne ringe og høre hvordan det går med deres 
barn.  
De første dagene i barnehagen er viktig at ikke blir for lange og at mor og/eller far er med. 
Tilvenningsperioden går vanligvis over minst 3 dager.  

Under tilvenningsperioden vil foreldrene få infoskriv om hva barnet trenger i barnehagen, men dette vil 
dere også snakke om under tilvenningssamtalen.  

Ved bytte av avdeling innad i barnehagen, jobber vi mye med å gjøre barna kjent med alle voksne og de 
andre avdelingene. Barna er også mye med i arbeidet med å flytte sin plass til sin neste plass på en 
annen avdeling. Barna hjelper også til med utformingen av avdelingen. Når vi vet at barna skal bytte 
avdeling begynner vi tidlig å snakke med barna om 
dette. Det gjør at barna tidlig blir klar over at de etter 
sommerferien skal på en annen avdeling. Vi forsøker 
å la barna som skal bytte avdeling være med på 
aktiviteter og turer sammen med den nye avdelingen, 
slik at de kan bli kjent på den nye avdelingen de skal 
begynne på.   

 

 

Ny i 
barnehagen

Overgang fra 
helsestasjon  til 

barnehagen

Overgang 
til ny 

avdeling
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•Bli kjent med sin avdeling og voksne og barna på sin avdeling.
•Skape trygghet og tilhørighet.
•trygge rammer.
•Bruke god tid.
•God informasjon om tilvenningsperioden.
•Bli kjent med barnehagen som en helhet. 
•Alle kjenner alle.

Mål

•Tilvenningsdager (3) 
•Besøke barnehagen før oppstart.
•Infoskriv fra barnehage
•Primærkontakt.
•Gode rutiner på dagsoppsummering.
•Tilvenningssamtale

Innhold/hva

•Gode planer for tilvenning og overganger i barnehage.
•Lære barna å kjenne alle voksne
•Individuelle tilpasninger.
•Tilvenningsmøte før oppstart.

Aktivitet/hvordan
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Barnehagen er en del av utdanningsløpet til barn. Den grunnleggende kompetansen barn får i 
barnehagen er viktig for barnas trivsel og læringsutbytte i skolen, og barnehager og skole har plikt til å 
samarbeide til det beste for barnet, jfr. Barnehageloven§2a og opplæringslova § 13-5. 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god 
overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle 
kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barn i barnehagen, 
deres overgang til oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger 
om enkeltbarn med skolen. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og 
oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at 
de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi den et godt grunnlag for 
motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på 
en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som 
skjer i skolen og skolefritidsordningen.  

Hole kommune styrker samarbeidet mellom barnehage og skole /SFO gjennom en overgangsplan for 
Holebarnehagene og Holeskolen. Målet med planen er å sikre hvert enkelt barn en god overgang og 
skape en større helhet og sammenheng i barns oppvekstmiljø. Sundvollen barnehage har tett samarbeid 
med Sundvollen oppvekstsenter barnehage og Sollihøgda barnehage. De har egne Maxidager på 
tirsdager på SOS og i nærområdet til skolen. Der får vi bruke et klasserom og gjør oss kjent på skolen, 
både ute og inne. Dette gjør at barna blir trygge på hva som venter de når de begynner på skolen. Det 
viktigste arbeidet er det sosiale, skape gode relasjoner og bli kjent med hverandre og dette gjør de best i 
lek med bevisste voksne rundt seg. Da er tur i skogen en god metode. På turdagen har de også med seg 
maxiene fra Doremi barnehagen på Elstangen. 5 åringene er ulike i utvikling, modning og interesser slik 
at hvert enkelt barn skal ha et best mulig tilpasset opplegg hvor det er fokus på prosessmål og ikke 
produktmål.   

 

Overgang fra 
barnehage til 

skole/sfo

Maxiene i Sundvollen 
barnehage skal være trygge 

på hva som venter de i 
skolen

Barn og foreldre 
skal bli ivaretatt 
på en god måte 

i overgangen 
barnehage-

skole/sfo



 
36 

 

 

 

 

 

 

  

•Barnehagen og kommunen skal legge til rette for gode overganger 
og at det skal være fokus på forebygging og tidlig innsats.

•Overgangsplanen skal være med på å ivareta enkeltbarnets behov.
Mål

•Undring, utforsking og nysgjerrighet skal ligge til grunn for 
læring.

•Skriftlig og muntlig informasjon til foreldrene. Bl.a Tips om gode 
språkstimulerende aktiviteter og tips om 
selvstendighetstrening.

•Foreldremøte på skolen.
•Overgangssamtaler i barnehagen med foreldre.
•Besøk fra skolen i barnehagen
•Besøk på skolen
•Fadderordning.
•Svømming i barnehager med tilskudd fra fylkesmannen.
•Mestring, gi de trua på seg selv.

Innhold/hva

•Maxisamarbeid med Sos bhg, Solihøgda bhg og Do re mi 
Elstangen bhg.

•Klasserom på Sos med ulike pedagogiske opplegg. 
•Turer i nærområdet.
•Gym i Kleivhallen.
•Bli kjent med skolens regler ute og inne.
•Selvstendighetstrening.
•Trygg i vann- Ringeriksbadet.

Aktivitet/hvordan
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Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet 
skal både skje på individnivå, med foreldene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldreråd 
og samarbeidsutvalget. På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen 
jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, 
utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldre og ta hensyn til 
foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuelle 
tilretteleggingen av tilbudet. Både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagens har et 
samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehages oppgave å forvalte. Barnehagen må tilstrebe 
at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen. 

Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse ordningene skal gi mulighet for å ivareta 
foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktig e for foreldrenes forhold til 
barnehagen. Det kreves samtykke fra foreldrerådet dersom foreldrebetalingen settes høyere enn den 
fastsatte maksimalgrensen.  

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for 
forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet 
er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer. 

I tillegg til at foreldre og barnehagen skal ha en god dialog og godt samarbeid, er samarbeidsutvalget 
opptatt av at foreldrene også skal bli kjent med hverandre for å skape et trygt og godt miljø for barna i 
barnehagen. Med bakgrunn i dette er det noen fellesarrangementer utenom barnehagetiden som 
foreldre har ansvar for, bl.a ski og akedag på vinteren. Gjennom disse arrangementene har foreldre 
mulighet til å bli bedre kjent med barn og foreldre, noe som er viktig for barna under oppveksten. 

￼ 

Foreldresa
marbeid Det daglige møte

Humor 
og 

raushet



 
38 

 

 

 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogisk arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal 
beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. 
Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og 
rammeplanen.  

Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personelt arbeider for å oppfylle kravene i 
barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens 
arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. Dokumentasjon av det 

•Møte foreldrene med åpenhet og respekt.
•Foreldrene skal føle seg trygge på at barna deres har det godt i barnehagen.
•Samarbeidet bygger på foreldrenes situasjon og behov for veiledning.
•Lytte og tar foreldrene på alvor.
•Vi er imøtekommende.
•Vi formidler tydelige forventninger til det dalige samarbeide.t
•Vi reflekterer og er bevisste våre holdninger og verdier i møte med foreldre.
•Vi tar opp bekymring rundt barnet med foreldre så tidlig som mulig.
•Vi skal bygge bro mellom barnehagen og hjem, for slik å bidra til større helhet 

i barnas oppvekstvilkår.

Mål

• Foremelle foreldresamtaler inntil 2 ganger hvert år. 
• Daglig uformell samtale ved levring og henting.
• Brukerundersøkelser.  
•Foreldremøter.

Innhold/hva

•Daglig kontakt ved henting og bringing.
•Sosiale sammenkomster.
•Barnehagens hjemmeside.
•Bilder.

Aktivitet/hvordan

Evaluering
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pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon 
om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i 
barnehageloven og rammeplanen. 

 

 

Barn
Barnesamtaler.
Samlingsstund.
Samtaler og tilbakemeldinger i 
hverdagen.

Foreldre
Foreldresamtaler.
Daglige samtaler ved bringing og 
henting.
Brukerundersøkelse.
Samarbeidsutvalgsmøte.

Barnehage
Samtaler med barn og foreldre.
Daglig dialog med foreldre.
Planleggingsdager.
Personalmøter.
Pedagogisk leder møter.
Avdelingsmøter.
IDF møter med verneombud og 
tillitsvalgte.


