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Barnegrupper, organisering, personale: 

Barnehagen har i år 54 barn som fordeler seg på 4 avdelinger. Vi har 
delt inn barna etter alder. 

De 9 yngste går på Luna. Barna i alderen 1 - 2 år. 

På Gaia er det i år 9 barn på 2 år. 

Luna og Gaia holder til i det gule bygget. De har noe sambruk av rom 
og personale, og har en del felles aktiviteter og turer. 

Barna som er over 3 år har tilhold i det grå bygget. 

Stella har 19 barn i alderen 3-4 år. 

Helios har 17 barn som alle skal starte på skolen til høsten. 



Skolestarterne har egne turer, klubb og aktiviteter opp mot skolen. 
De er mye sammen med sine jevngamle i Markvoll familiebarnehage. 

Vi har opplevelser og aktiviteter på tvers av avdelingene for å ivareta 
vennskap og samhandling. Vi samhandler spesielt i endene av dagen 
for å utnytte personalressursene best mulig. 

Fra 1. august ble det lovfestet normer for personal - og 
pedagogtetthet. Vi har nå 5 hele stillinger som pedagogisk leder og 7 
hele stillinger som barne- og ungdomsarbeider. Dette fordeler seg i 
år på 14 ansatte i tillegg til vikarer. Vi har lærling i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget samt styrer. Alle viser stort faglig 
engasjement, og står på for å få til et best mulig barnehagetilbud. 

Barnehagens åpningstid er 06.30-17.00. Vi ønsker beskjed dersom 
barna skal være her før 7.30 og etter 16.45. For tiden er det ikke 
meldt behov for barnehagetilbud etter 16.45, så vi stenger da 
dersom vi ikke har fått beskjed om behov for senere henting. 

Satsingsområder: 

• Også i år har gruppene funnet sine ulike fokusområder. 
Luna jobber spesielt med undringshjulet. 
Gaia jobber med bevegelse og musikk. 
Stella jobber med musikk. 
Helios jobber med fortelling. 
Temaene knyttes opp til fagområdene i rammeplanen. 



Inderøy kommune har vedtatt ny kvalitetsplan for oppvekst. 
Her er bl.a. «digitalisering» og «livsmestring» løftet fram som 
felles satsingsområder de neste 3 årene. 
I barnehagen sin 3-årige plan har vi skissert flere 
satsingsområder. Disse vil bli ivaretatt i de årlige planene. 
Nærmere beskrivelse i kapittelet fra avdelingene. 

• Grønt flagg 
Årets tema innenfor Grønt flagg er "Plastfri barnehage". 
Miljøgifter og plast er to av vår tids store miljøutfordringer, 
de påvirker helsen og miljøet for ALLE, så dette er et 
kjempeviktig arbeid. Dette er også et stort og omfattende 
arbeid, så vi vil dette barnehageåret være i startgropen på noe 
som vi ønsker å jobbe videre med i flere år. 

Vi ser mange innfallsvinkler til temaet, både når det gjelder 
kunnskap, utforsking og tiltak. Vi igangsatte noen tiltak ifjor, 
men her vil nok både barnehage og heim bli utfordret til å 
tenke nytt. Barnehagens miljøråd, som består av både voksne og 
barn, vil informere hjemmene om arbeidet utover 
barnehageåret. 

Vi følger opp barnas initiativ med pedagogisk dokumentasjon. 

I tillegg vil vi løfte opp noen andre tema i perioder som f.eks.: 

• Kildesortering/ avfallshåndtering/ kartongbretting 
• Varsomhet og respekt for det som vokser og gror 
• Sunn og bærekraftig mat m.m. 

Nina S. Østgård er ny Grønt-Flagg-ansvarlig. 



• ReOdor 
Barnehagen fortsetter samarbeidet med ReOdor 
gjenbrukssenter på Straumen. Vi reiser med grupper som får 
utforske og bruke ulike materialer. Vi kan også hente med oss 
materialer ti I bruk i barnehagen. 

• Nettverk med skolen og Markvoll. 
Vi har et språknettverk sammen med skolen og Markvoll. Alle 
avdelingene deltar. Her tar vi utgangspunkt i norskfaget i 
skolen (kunnskapsløftet) og fagområdet "Kommunikasjon, språk 
og tekst" (Rammeplanen) i barnehagen, samt overgangen 
barnehage - skole. Vi har turer i lag, treffpunkt på skolen og i 
barnehagene med ulike aktiviteter. Skoleelevene kommer i 
barnehagene for å leke og lese for barna. 

• Kulturtilbud: 
Besøk av Rikskonsertene / Musikk i Nord- Trøndelag I Dans i 
Nord- Trøndelag. Vi får tilbud om forestillinger høst og vår. 



Arrangement: 

• Markering av høytider: 
Førjulstida markeres med tradisjonelle juleaktiviteter, 
nissefest m.m. Luciafeiring både i barnehagen og på Kastvollen. 
Vi inviteres til skolen sin juleforestilling. 
Andre høytider og merkedager markeres ut fra alder og fokus. 
Dersom vi har barn med annen etnisk eller religiøs bakgrunn så 
vil vi sette fokus på deres tradisjoner og høytider. 

• Trollhaugen: Vi har innviet ny Gapahuk i Trollhaugen. Takk for 
god hjelp© 

• Turer 
Ytterhaugen og Saltvikhaugen samt områdene rundt skole og 
idrettsplass blir flittig brukt. Bussturer gjennomføres når det 
er noe ekstra. 



• Forut 
Tema for Forut i år er Sri Lanke og vi opplever Sri Lanka 
sammen med fem år gamle Sivatas og familien hans. 
Forut er et tradisjonelt arrangement med salgsutstilling og 
basar for alle som ønsker å delta. Her vil vi gjøre noen 
justeringer i opplegget for å unngå plastartikler som premier. 

• Barnehagens 30-års jubileum 
Barnehagen har 30 års jubileum i 2019, og dette markeres ved 
flere ulike arrangementer i løpet av året. 

• Verdens miljødag, 5.juni 2019 
Tema for verdens miljødag er «bekjemp plastforurensning». 

Andre hendelser: 
Juni: Fotografering v/ Foto Norden 

Planleggingsdager: Mandag 13. august, fredag 28. september, fredag 
30. november. Det skal avvikles ytterligere 2 dager på vårparten, 
disse dagene er ikke vedtatt enda. 

Glimt fra avdelingene: 
LUNA 

«Sjå! banan. Banan ja\>, gutten sitter i garderoben på Luna, midt i 
dungen av ullklær og regntøy som snart skal på. Han studerer sokken 
sin nøye, snakker litt med seg selv. Får kontakt med naboen i dungen 
ved siden av, viser fram sokken og peker «banan, banan». Naboen 
kikker på sokken «ap, apkatt!». Sammen med bananene sitter også en 



apekatt. To hoder studerer sokken inngående. En av de voksne har 
fulgt med samtalen de imellom og begynner etterhvert å synge Jan 
Bavian. 9 Luna barn er samla i garderoben, det blir helt stille mens 
sangen pågår og sammen prates det om motivet på sokken. Vi undrer 
oss på om apekatten bare spiser banan? Hvor bor den? Har den 
tenner? Hva spiser den? Er den stor eller liten? 

Slik fødtes det første konkretet i UNDRINGSHJULET vårt. Inne på 
avdelingen henger et sykkelhjul. Det sykkelhjulet tenker vi å fylle 
med ulike konkreter som et symbol på det vi ser interesserer barna, 
eller det kan være noe som vi voksne ønsker å invitere barna inn i og 
jobbe videre med. Det å bli overraska er spennende, og det å kunne 
undre seg sammen, og kanskje finne ut av ting. Fylle ord og begrep 
med innhold. Jobbe bevisst med språk og kommunikasjon. For de 
yngste handler det om å få erfaringer og opplevelser, og sanse med 
hele seg. Barn vil uttrykke seg på mange ulike måter, gjennom språk 
og leik og estetiske aktiviteter. I jobben videre med apekatten kan 
dere få et lite innblikk gjennom disse bildene. Vi bruker mye bilder 
som vi samtaler rundt. Årets Luna gjeng er veldig engasjert i 
samlingsstunda, og den kan vare leeeenge ©. 

«Åhhh edderkopp!» ned på kne, nesen nesten ned i gulvet og en 
pekefinger som beveger seg rundt der nede .. Flere av barna kommer 
til, vil se, noen trekker seg litt unna og vil betrakte litt på avstand, 
mens andre er iherdige tittere på en bitteliten edderkopp som har 



forvillet seg inn på Luna. Samtalen er i gang med verbalt og non 
verbalt språk. Masse begrep og spørsmål. Er det store Petter 

edderkopp eller er det bittelille Petter? Hvor har den tenkt seg, 
løper den fort, kan vi ta på den, holde den, hvordan kjennes den ut ... 
slik kom «et konkret» forbi uten at det var planlagt. Situasjoner som 
oppstår i nuet, prøver vi åta tak i. Det er viktig å gripe øyeblikket i 
kvardagen og se mulighetene det gir. Slik blir det også meningsfylt. 

Det å oppleve edderkoppen «live» er mer spennende og forståelig enn 
å bare snakke om den. Det hele blir mer håndgripelig. 

Som en støtte i språktilegnelsen for de yngste barna bruker vi litt 
tegn til tale. Dvs. at vi knytter ulike tegn til ord, begrep og til sanger, 
vers vi bruker. Det gir barnet mulighet til å kommunisere gjennom 
flere sanser. Vi bruker tegn som en supplerende kommunikasjon og 
tydeliggjøring av talen. De yngste barna bruker alle sansene sine for 
å gjøre seg erfaringer og lære. Gjennom de estetiske aktivitetene vi 
knytter til konkretene i undringshjulet vårt får barna mulighet til å 
uttrykke seg på ulike måter, enten det er med ull/ toving, maling, 
forming i sandkassa, leire eller andre ting. I leiken oppstår det magi. 
Vi ønsker å lage et kreativt lekemiljø der språket får utvikle seg i 
samspillrelasjoner med andre barn som man skal bli kjent med. Vi 
prøver å være fleksible mtp. det fysiske miljøet. Det er i stadig 



endring og vi vil skape møteplasser og legge inn noen overraskelser i 
rommet som inspirerer til leik og skaper rom for undringer og 
samtaler mellom barn-barn og barn-voksne. Det å bli overraska er 
spennende for både små og store. 

Fargespill cd og sol 

gir dansende lys i rommet 

En dag hadde apa gjemt seg før samlingsstund. 

Det høres lyder fra vann- elva vår. 
Plasking, og litt skumle snorkelyder ... En 
krokodille kommer opp fra vannet. Den 
får hjelp til å gå seg en tur. Den fraktes 
bort til en voksen som blir med på leiken 

når krokodillen «biter» 
seg fast i fingeren ... 
Det blir litt latter og 
herjing sammen før 
krokodille seansen er 
over. Et kort men viktig 
samspillsøyeblikk. Hva 

neste konkret i undringshjulet vårt blir er ikke godt å si. Vi er ennå 
ikke helt ferdig med apa, men vi speider etter nye muligheter ... 

i 



GAIA 

Når en åpner døra inn til Gaia kan man høre en del lyd. Lyd av lek og 
moro, og lyd av barn i bevegelse © 

Gaia er den avdelingen med de nest minste barna i Sandvollan 
barnehage. Her går det 9 barn som alle er født i 2016, altså er de 2 
år. Da vi startet dette barnehageåret var det bare 3 barn som hadde 
gått på Gaia før, resten var nye barn. Noen fra Luna, og en som var 
helt ny i barnehagen. Vi brukte da litt tid til å jobbe oss sammen som 
en gruppe, og vi voksne var på leiting etter barnas interesser. Vi 
forandret gjentatte ganger på innemiljøet på Gaia, og tilbød ulike 
materialer/ leker for å se hva som fenget akkurat denne 
barnegruppen. Vi så etter hvert at dette var barn som ville bruke 
kroppene sine, og at avdelingen appellerte til å løpe frem og tilbake, 
hoppe og tumle rundt i. Noe som igjen gjorde at det ble lite ro til for 
eksempel legobygging eller dukkelek for den som ville det. 

Vi bestemte oss derfor å flytte om på en del leker. Sklia ble flyttet 
til et annet rom. Og vi lage oss et «aktivitetsrom» av lillerommet vårt 
som vi fylte med tykkmadrass, balansebrett, sofa og tynnmatter så 
det dekker gulvet. Dette falt virkelig i smak til Gaia-ungene, og vi 
oppdaget at det er viktig for denne gruppen å ha mulighet for å få 
jobbe med kroppene sine og det å være i aktivitet. Og at dette 
faktisk skapte ro inne på avdelingen. 

Ut fra våre observasjoner har vi bestemt oss for å ha BEVEGELSE 
OG MUSIKK som satsningsområde på Gaia dette året. I dette er 
leiken viktig. Leik på Gaia betyr bevegelse. Både inne og ute. De har 
rolleleker (mange med store bevegelser og aktivitet), de klatrer, 
sklir, løper, hopper, danser osv. 

Likens er det mye bevegelse ute i naturen, opp bakker, ned bakker, 
klatre, krabbe, løpe. osv. På turer er det mye saging, bruk av hammer 



og spiker, rolleleker/ eventyr, klatring osv. som gir en annen type 
bevegelse enn det vi ser i barnehagen. 

Det er rett og slett bevegelse i alt barna fore tar seg! © 

Vi ser også at musikk er viktig for Gaia ungene. Barna kommer ofte 
og vil ha musikk både til rollelekene sine eller bare for å bevege seg 
til. Dette er veldig fascinerende og spennende, og de bruker hele 
kroppen i takt med musikken. Er det rolig musikk beveger kroppene 
seg med små rolige bevegelser, mens hvis musikken har tempo og mye 
rytme blir bevegelsene større og kroppen får en større fart. Under 
hvilestunden spilles det rolig søvndyssende/ avslappende musikk 
(baby lullabies). Vi synger også mye sanger med bevegelser i til 
sangstundene. Her vil vi etter hvert introdusere sangleker/ danser. 

Vår jobb blir å legge til rette for og se barnas behov for bevegelse, 
samt å se når nye utfordringer trengs og hjelpe barna til å ta i bruk 
ulike virkemidler underveis. Det betyr at vårt fysiske miljø vil hele 
tiden være bevegelig og i endring, sånn at det vi har er av interesse 
for barna. 

Vi er også i år så heldig å få låne skolens gymsal innimellom. Dette gir 
oss rom og muligheter til grovmotoriske aktiviteter som vi ikke får til 
på avdelingen. Vi har allerede tatt den i bruk, og det er artig å se 
hvordan barna griper rommet. Vi åpner døra og flokken velter inn. De 
løper og løper en god stund før vi setter i gang med andre 
aktiviteter. Mye rop og latter, musikk, og lyd blandet med bevegelse, 
aktivitet og glede. 



STELLA 

Stella er avdelinga til 19 herlige 3-4-åringer. 
Leiken er viktig, og de motiveres lett til fantasifulle krumspring i 
!eikens verden. Barna inspireres av det som skjer rundt dem, det kan 
være en bok vi leser, hendelser i hverdagen, eller i møte med 
materialer. Ei rot i skogen blir fort en rakett, og da er vi i gang! 
Barna motiverer og inspirerer hverandre til leik, og vi ser ofte at de 
hermer hverandre i hvordan roller fylles, og leiken utvikles. Det er 
mange føl el ser som trigges i leiken, en tur i verdensrommet kan være 
både spennende, artig, skummelt og by på utfordringer av mange slag. 
Da settes barnas evne til samspill og kommunikasjon på prøve, slik at 
de må finne løsninger for å komme videre i leiken. 

Vi har valgt Musikk som fokusområde på Stella dette 
barnehageåret. 

Vi har sett at sang og musikk har vært et fint «møtested», når barna 
ble kjent med hverandre i høst. Vi ser at sanger har motivert til 
fellesskap, glede, og det inspirerer til leik. Når «Rock' n roll, 
fiskeboll, kjøttkaker ... » ljomer på avdelingen, da kommer luftgitaren 
fram, og det er mange brede glis på gitaristene. Sangen inspirerer til 
bevegelse og dans, og rockefoten går! 

Musikk er universelt språk og den har mange uttrykk, og vi kan 
knytte alle fagområdene i Rammeplanen til dette fokusområdet. 

Gjennom året skal vi bli kjent med ulike musikkuttrykk. Vi skal høre 
og lære oss sanger fra gamle dager, instrumentell musikk,-hvor vi 
lytter etter lyder fra ulike instrumenter, joik, m.m. Musikken er et 
språk som oppleves forskjellig, hvor det ikke finnes en «fasit», og da 
er det spennende å høre barnas ulike opplevelser og tanker. 



Vi leter etter sanger på Spotify og ser på youtube, og vi ser at det 
er arenaer som barna er vant til å bruke. De kommer med forslag til 
hva vi skal lete etter, og det er mange muligheter på disse mediene. 
Barna får ulik inspirasjon gjennom musikk, og den kommer til uttrykk 
gjennom tegninger, dans, sang, dramatisering .. Barna danser og leiker 
at de er Baby-Shark, og Rampa-sangen har inspirert til tegninger av 
historien teksten i sangen forteller. 

Vi bruker musikk i gymsalen, både til bevegelse og avslapping. 
Da synger vi sangleiker, navnesanger, og vi hører på musikk fra 
cd/mobil. 

I løpet av året skal barna skape musikk, både gjennom å bruke 
instrumenter og bruke kroppen som instrument. Det er mange 
spennende lyder vi kan lage med kroppen, og disse lydene legger vi inn 
i sanger og fortellinger. Ved å lytte og prøve ut forskjellige lyder 
som vi lager, ser vi at barna blir mere bevisst i lyttingen og 
kreativiteten bobler! 

Vi bruker instrumenter for å skape lydbilder i sangene, men det 
trenger ikke å være så store effekter før det blir spennende. Det 
kan være at vi legger lyder til trampingen fra Bukkene Bruse når de 



går over brua, eller rammer inn sangens begynnelse og slutt med et 
lite «pling» på triangelet. Vi øver oss på å lytte til teksten i sangene 
og snakker om historien som fortelles, da det er viktig å gjenta 
musikken ofte. Forståelsen av teksten og effektene som brukes i 
sangene forandres jo mere vi lytter til dem. 

Vi har felles samling i barnehagen den første mandagen i måneden, 
hvor vi samles på tvers av avdelingene gjennom sang og musikk. Da 
deler vi opplevelser og sangglede, og lærer sanger av hverandre. 

Gjennom året skal vi lage oss instrumenter, og vi skal starte med å 
lage oss hver vår tromme. En spennende prosess, hvor vi jobber med 
estetiske fag på ulike måter. 

I november får vi besøk fra MINT, og da får vi oppleve utøvende 
musikere som synger og spiller. Det er en spennende opplevelse å ikke 
bare høre, men å se musikere som tryller fram kjente og ukjente 
toner på instrumentene sine. Vi skal forberede oss til denne 
konserten ved å øve på sangene som skal brukes i forestillingen. 

I løpet av året vil vi jobbe med Musikk på mange ulike måter, og 
utfordringen vil bli å velge innhold i de ulike prosjektene. Vi må 
observere barna når vi skal finne «veien» videre i arbeidet, og det vi 
danner grunnlaget for hvor vi ender i musikkens verden. 



HELIOS 

Helios er i år ei avdeling som består av 17 barn. 10 jenter og 7 
gutter, alle sammen skal starte i første klasse ved Sandvollan skole 
høsten 2019. Det er en gjeng som er lett å bli glade i, og som det er 
fint å være sammen med. Det er en gruppe med 17 helt forskjellige 
barn, med ulike væremåter, temperament, interesser og 
personligheter, akkurat slik en barnegruppe skal være. 

Et av de største målene vi har gjennom det siste året i barnehagen 
er at de skal bli en bra gjeng, at alle skal finne seg til rette og at de 
skal ha det bra i lag. Grunnlaget med å etablere et godt klassemiljø 
starter i barnehagen, og dette er så viktig for en god start på skolen. 
Vi tenker da spesielt på å styrke barnas sosiale kompetanse, slik at 
de er godt rustet når de skal begynne på skolen. Det er viktig at 
barna kan ta kontakt med andre barn på en positiv måte, at de kan 
opprettholde vennskap, kan lekekodene og er trygge på seg selv. 
Gjennom språknettverket vi har sammen med skolen og Markvoll 
barnehage, avtaler vi treff og flere treff punkt med flere klasser, og 
skolestarterne på Markvoll. Vi bruker også skolens uteområde, sfo og 
gjør oss noen små ærender til skolen ellers for å bli kjente og 
trygge. 



«Ska æ f ortæl dæ nå?» 

Akkurat denne strofen har vi hørt fra alle barna på Helios. Gjerne 
flere ganger hver dag. Alle barn har et behov for å formidle og 
fortelle om noe de har opplevd eller drømt, noe de har sett eller 
hørt, en vits eller skrøne, en sang eller eventyr. Behovet for å 
fortelle og formidle har vi alle sammen. Dette var et av 
fokusområdene på Helios ifjor, og vi føler det ligger så mye i dette 
temaet som vi kan jobbe mer med, og som kan være verdifullt for 
barna å ha med seg i ryggsekken når de starter på skolen. 

Vi vil bli bedre på å formidle til barna, og vi vil at barna skal bli 
trygge på å formidle til hverandre og oss voksne, kanskje se og 
erfare at det finnes flere måter å fortelle på. Vi vil være mer 
bevisste i personalet, observere og se hva barna forteller, og hvilke 
metoder barna bruker. 

Vi ønsker åta i bruk forskjellige 
måter å jobbe med formidling. 
Gjennom estetiske fag, som 
dramatisering, male og tegne, 
synge, men også øve oss på muntlig 
fortellerkunst, og da må vi også 
øve oss på å lytte til hverandre. Å 
tørre å ta steget opp på scenen, 

kan være ganske skummelt. Selv om scenen er et bord kan det være 
ganske krevende, men den følelsen når man har klart det er så god. Vi 
vil lære/ bli kjent med ulike dikt/rim og regler, eventyr, billedbøker, 
vitser/gåter, ulike barnebøker. 



Kort oppsummert vi I vi øke barnas kompetanse på 
å gjenfortelle/fortelle, ta ordet i ei gruppe, og å 
lytte når andre snakker. 

Rammeplan for barnehagen sier: «i barnehagen 
skal barna få mulighet til å erfare ulike 
formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som 
kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, 
refleksjon og møter med språk og kultur. 

Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og 
skriftspråk.» 

Vi prøver også å ta tak i når det er noe barna er opptatte av og tar 
initiativ til. Og akkurat nå i november er det å lage et julerom som 
opptar mange av barna. Vi hadde et julerom i fjor inne på trimrommet 
vårt, og det ble tidlig i november snakk om at de ønsket å gjenta det. 
Vi er godt i gang med planlegginga og vi prøver å involvere alle i 
prosessen. Vi har pratet en del med barna både i samlingsstund, men 
også i mindre grupper om hva de tenker er viktig, og hva de forbinder 
med jul og julestemning. Vi henger opp litt 
bilder/tegninger/dokumentasjoner i gangen underveis i prosessen. 

I løpet av barnehageåret er det noen aktiviteter som er forbeholdt 
skolestarterne. De som allerede er fastlagte er: Adventsforestilling 
på Akset, og vi skal gå Lucia på Kastvollen og i mai/juni skal vi være 
noen dager på Skjelvågen. 

Hver dag får barna være med å bidra og hjelpe til med dekking av 
bord, rydde etter måltid, skrive plakater/beskjeder, hente post og 
andre arbeidsoppgaver som eventuelt måtte dukke opp. De setter 
stor pris på å bli vist litt ansvar og få hjelpe til. En viktig del av 
dagen vår er morgensamlinga, der snakker vi litt om hva som skal skje 
i løpet av dagen, dagens gode hjelper blir valgt og han/hun er med og 



krysser av dagen på kalenderen og vi øver på månedens vers. Dette 
er fast hver dag. Så varierer vi litt på innholdet ellers; noen dager 
synger vi sanger, vi kan lese høyt fra bok, vi kan ha litt 
dramatisering, eller vi snakker om noe som barna er opptatte av. 

Siste året på Sandvollan barnehage vil vi skal være et år barna 
kjenner på den gode følelsen av å være store, av å mestre, og å glede 
seg til å begynne på skolen. Et år med glede, humor, vennskap. Rett 
og slett være litt verdensmester og få kjenne på at det er kjekt å 
være eldst. 

Til slutt: 
Vi viser dere her noen eksemplar på hvordan vi tenker og arbeider i 
barnehagen. Hverdagen er full av muligheter og overraskelser som 
ofte medfører at vi tilpasser og endrer planene våre. Vi arbeider 
med å få til god progresjon på alle områder. Den nye rammeplanen 
for barnehager trådde i kraft 01.08.2017. Vi arbeider fremdeles 
med å gjøre den til vår egen. Kvalitetsplan for oppvekst og 
barnehagens 3-årige plan 2018-2021 legges til grunn for arbeidet 
med denne planen. Her beskrives samfunnsmandat, verdigrunnlag, 
hvordan vi arbeider med omsorg, lek og læring, hvordan fagområdene 
inngår i arbeidet vårt, vurdering, evaluering, overganger og 
progresjon. 



Godkjenning: 

Årsplanen er godkjent i samarbeidsutvalget den f}f1 )1 \- l '.1 
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