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Røra barnehage  

Røra barnehage startet opp i 1980 og ble i 2004 slått sammen med Lensmyra barnehage. Vi 

er en kommunal barnehage i Inderøy kommune og er en felles enhet med Røra skole. 

Barnehagen består av fire avdelinger, Ollebolle 1 & 2, Soltrall og Tonetrall. 

 

Barnehagen skal utforme en årsplan som:  

- Skal være et arbeidsredskap for personalet 

- Skal dokumentere barnehagens valg og begrunnelser for innhold 

- Gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og hvordan barnehagen vil 

arbeide med omsorg, lek, læring og danning 

- Skal vise til samarbeidsmuligheter og overganger   

 

Årsplanen er godkjent for januar 2019 – juni 2021. Den er med utgangspunkt i Lov om 

barnehager, Rammeplan for barnehagen, kommunale planer og vedtekter, utviklet i 

samarbeid med foreldreutvalget og godkjent 13.februar 2019 

 

 

- Åkke er det som tusle uti redskapsbua? 

- Je, svara guttongen  

 

Med ett står’n som høggin i stein. Det er je som er je, tenkjer’n. De andre er de 

andre. Men inst i hugu på meg sitt det en liten svart flekk, det er DET som er JE. 

Æille har slike små flekker inni hugu på seg, og står æille i midten ta væla og ser 

rundt seg og er je.  

                                                                 (Alf Prøysen) 
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Overordnet mål  

 

Stortinget har i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) fastsatt 

overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. Forskrift om rammeplan 

for barnehagens innhold og oppgaver, fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens 

innhold og oppgaver. Vi følger også Inderøykommunes kvalitetsplan som omfavner både 

skoler og barnehager i Inderøy.  

Fokusområder 

 

FNs barnekonvensjon 

FNs konvensjon om barns rettigheter gir barna de samme grunnleggende rettigheter uansett 

hvor de er og hvor de bor. Barnekonvensjonen handler om toleranse og likeverd og uttrykker 

verdenssamfunnets felles syn på barn. Den sier at alle barn i verden har rett til å bli sett og 

hørt, være trygge og ha det de trenger. 

Røra barnehage har samarbeidet med Redd Barna siden oktober 1993. Hvert år har barna 

vært med på å arrangere «Barn hjelper barn – BASAR» til inntekt for Redd Barna. Lensmyra 

barnehage arbeidet også med dette før sammenslåingen i 2004. Dette innebærer et stort og 

positivt engasjement i samspill og samhandling med foreldregruppa, familiene, Røra skole og 

hele bygda vår. 

 



6 

 

Barns medvirkning  

«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

virksomhet. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet» 

(Barnehageloven §3 om Barns rett til medvirkning) 

Vi vektlegger at alle barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i 

barnehagen. Denne holdningen skal gjenspeile seg i arbeidsmåter preget av anerkjennelse, 

respekt, toleranse og likeverd. Barna skal støttes til å undre seg og til å stille spørsmål. 

Barna skal bli sett og hørt av gode voksne. Vi ønsker å ta barnas følelsesmessige uttrykk på 

alvor. Det vil bli lagt til rette for at barna selv får gitt uttrykk for det de opplever gjennom 

estetisk skapende aktiviteter som musikk, dramatiseringer og leik, kunst og håndverk, 

bevegelse/dans og fortellerkunst. Røra barnehage ønsker å gi rom for lekende og 

humoristiske kommunikasjonsformer da dette hører med til måter barn velger for å uttrykke 

sine synspunkter. 

Vennskap og deltakelse  

Vi ønsker å styrke barns involvering og medvirkning i barnehagen og på den måten å legge 

grunnlaget for deltakelse og demokrati, både her og nå og i framtida. 

Vi ønsker å tilrettelegge for vennskap og fellesskap, å anerkjenne forskjellighet og å 

tilrettelegge for inkludering. Ved at voksne går inn for å utvikle et inkluderende miljø, preges 

barnas danningsprosess av inkluderende holdninger. 

Reggio Emilias pedagogiske filosofi 

Reggio Emilia-pedagogikken står for en pedagogisk arbeidsmåte som bygger på: En sterk tro 

på menneskets muligheter, en dyp respekt for barnet og en overbevisning om at alle barn er 

født med en sterk iboende kraft til å utforske verden. 

Vi bruker en lyttende pedagogikk, der vi observerer barnegruppa, samtidig som vi jobber 

med å gi barna nye impulser og inspirasjon. 

Kommunikasjon er et viktig nøkkelord i denne måten å jobbe på. Observasjon, samspill, og 

refleksjon over kroppsspråk og mimikk kan fortelle oss mye om hva barn er opptatt av. 

Barnet skal bli møtt med respekt, aksept og tillit.  
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Musikk 

Vi har valgt å fokusere litt ekstra på musikk i barnehagen vår. Vi ønsker å gi barna positive 
musikkopplevelser og spre sang- og musikkglede. Vi støtter opp under barnas egne 
musikalske initiativ og bygger videre på disse. Vi formidler musikk gjennom sang, 
dans/bevegelse/bruk av kroppen som instrument, musisering med gitar, trommer og andre 
rytmeinstrumenter. 

Gjennom en levende og lekende musikkformidling med fokus på barns medvirkning, håper vi 
å kunne gi barna gode musikkopplevelser. I tillegg ser vi at flere sider av barnets utvikling blir 
stimulert bl.a. sansene, språket, motorikken og barnets sosiale kompetanse. Vi fokuserer på 
musikk i all lek og aktivitet. Ved måltidet, i samlingsstund, ved stell og bleieskift, i leiken, ute 
på tur osv. Musikken er med på å skape glede, samhold og fellesskap.  

     

HER PÅ RØRA BARNEHAGE LAGER ALLE BARNA SINE EGNE TROMMER, SOM DE BRUKER FLITTIG I GJENNOM 

BARNEHAGEÅRENE. GIRAFFEN LAFFEN OG NØTTELITEN ER BLITT SOM TO MASKOTER VI TREFFER PÅ I 

SAMLINGSSTUND STØTT OG STADIG. GITARER OG RYTMEEGG ER OG FASTE ELEMENTER,  

Annerkjennelse  

Som Berit Bae (2005) sier, så blir ikke barnet lenger sett på som et objekt som skal påvirkes 
og formes, men som et subjekt som ikke skal forandres, men utvikles. Barna skal bli møtt 
som fullverdige mennesker med egne følelser tanker og meninger. Vi skal se og møte hvert 
enkelt barn.  

Med en anerkjennende væremåte, møter vi barna der de er. Mennesket har et behov for å 
bli anerkjent, altså det å bli møtt med bekreftelse, forståelse, innlevelse, åpenhet og 
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selvrefleksjon.  Den anerkjennende væremåten gjenspeiler seg ikke bare i møte mellom barn 
– voksne, men og mellom voksne – voksne og barn-barn.  

Leken  

I lekens verden er det barnet som er i sentrum, og lek er noe av det største og viktigste som 
skjer i barnets hverdag. Igjennom leken er barna sosiale og den gir et grunnlag for læring og 
en allsidig utvikling. Vi som voksne må være bevisste på at leken har en egenverdi og at 
leken må være lystbetont. Leken kan være problemløsende, den stimulerer til utvikling, den 
styrker barnets selvfølelse og identitet og den har en utprøvende funksjon. Igjennom leken 
utvikles blant annet barnets språk, sosiale kompetanse, mestring og evne til kommunikasjon.  

Når barnet leker, kan virkeligheten settes til side. Barnet selv bestemmer hva som skal skje 
og hvordan, hverdagens normer og regler gjelder nødvendigvis ikke. Barnet «blir et hode 
høyere enn seg selv» (Vygotsky) og kan for eksempel leke noe man egentlig ikke kan så mye 
om. For eksempel kan barnet plutselig være en politimann, en katt eller en enhjørning. 
Leken har ingen grenser.  

Det magiske barnet 

Barndommen er og skal være en magisk tid. Når barna får være seg selv og fri i leken, vil det 

være mulig å dyrke barndommens magiske verden der det er rom for gode magiske øyeblikk 

sammen med andre. 

Barnehagen skal være et magisk sted for alle. Magien skjer i samspill med menneskene, 

omgivelsene og materialene, og barnehagen ønsker å legge til rette for dette.  

Røra barnehage vektlegger å ivareta barndommens magi og barnas behov for å være barn. 
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Pedagogisk dokumentasjon - Planlegging, vurdering og refleksjon  

 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som planlegges og vurderes. Det pedagogiske 

arbeidet skal være forankret i barnehageloven og rammeplanen. Barn og foreldre har rett til 

å medvirke.  

Planlegging  

Planleggingen er med på å synligjøre hvordan barnehagen tolker og realiserer rammeplanen 

inn i den daglige virksomheten. I planleggingen tar vi og utgangspunkt i barnets beste, 

barnets modenhet og barnets interesser. Dette baseres på observasjoner, refleksjoner, 

dokumentasjoner og samtaler innad i personalgruppen, med foresatte og med barna. Det er 

viktig med en målsetting der vi fokuserer på hva, hvordan og hvorfor.   

Vurdering  

Det pedagogiske arbeidet skal hele tiden vurderes. Dette er med på å gjøre oss til en 

barnehage som er i en stadig utvikling. Hele personalgruppen er med på å vurdere arbeidet 

som er gjort. En viktig del av vurderingsarbeidet ligger i å observere barnas utvikling og 

tilfredshet. Gjennom å se på dette kan vi videre reflektere over eget arbeid. Hovedmålet 

med vurderingen er å sørge for at alle barn får et tilbud som er i tråd med barnehageloven, 

rammeplanen og barnekonvensjonen.   

Vurderingen skjer på flere arenaer, både innad i personalet, med foreldre eller med andre 

samarbeidsinstanser.  

Dokumentasjon  

Dokumentasjonen er en synliggjøring av hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i 

barnehageloven og rammeplanen. Dette er med på å gi foreldre, lokalmiljøet mm, 

informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dette kan gjøres på mange 

måter, for eksempel ved å henge opp bilder barna har laget, dele bilder fra hverdagen, vise 

frem videosnutter på foreldremøte, arrangere BASAR med utstilling av prosjektarbeid osv. 

Bilder, tekster, videoer, praksisfortellinger, observasjoner osv. vurderes, reflekteres og 

brukes i videre planlegging.  

Ved dokumentasjonen er det viktig å tenke på personlig integritet, der barnets personvern 

skal vernes. Personopplysninger skal behandles i samsvar med personopplysningsloven.  
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Progresjon 

Vi ønsker å legge til rette for at barna møter utfordringer innenfor rammer som de kan 

mestre i forhold til sine forutsetninger og sin utvikling. Vi ønsker å ha fleksible planer som gir 

tid og rom for gode opplevelser, filosofering og undring. Målet er at barna skal utvikle seg til 

individer med lyst til å lære og som utvikler seg til selvgående individer med egne følelser og 

behov.  

Når den voksne tar tak i det barnet er opptatt av, har barna det beste utgangspunktet for 

fordypning og læring, til utvikling med naturlig progresjon. En viktig del av personalets arbeid 

blir «å være våken» for når barna, som med sin naturlige nysgjerrighet stiller nye spørsmål i 

sin søken etter å lære nye ting, er klare for nye oppdagelser og utforsking av verden.    

 Fagområdene  
 

Kommunikasjon, språk og tekst  

«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle 

sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I 

barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, 

sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid» Rammeplan, s 47-48.  

Gjennom arbeid med språk, tekst og kommunikasjon skal barnehagen bidra til at barna 
bruker språket sitt for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer og til å skape positive 
relasjoner i lek og andre sosiale situasjoner. 

 

Vi ønsker å legge til rette for at barna får tid og rom til å skape egne tekster, leke med ord, 
lytte til lyder og rytme i språket samt bli kjent med bøker, eventyr, sanger, bilder, media 
m.m. Leken skal gi rom for samspill, samtaler og samhandlinger.  

 

Det er viktig med et språkstimulerende miljø for alle barn, der barna blir oppmuntret til å 
lytte, samtale og leke med rytme, lyd, rim og regler.  

 

«Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, 

så kommer folkvettet av sig själv.» 

                                                                     Astrid Lindgren 
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«Et barn har hundre språk» 

 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

«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.»  Rammeplan s.49  

 

Vi ønsker å bidra til at barna utvikler en positiv opplevelse i forhold til å bruke kroppen sin 
gjennom grunnleggende motoriske bevegelser. Vi må hjelpe barna til å utvikle positive 
holdninger til aktiv bruk av kroppen. Dette gjør vi ved hjelp av allsidig aktiviteter både inne 
og ute. For eksempel legger vi til rette for bevegelseslek inne, vi går mye på tur i forskjellig 
terreng og vi oppmuntrer til aktiv lek i alle årstider.  

 

Barna skal utvikle en grunnleggende forståelse for mat og helse. Hvordan de kan ivareta 
egen kropp og hva slags mat og næring som er viktig for kroppen. De får aktivt delta i 
matlaging, der vi vektlegger gode opplevelser rundt felleskapet og barns medvirkning i 
læringsprosessen. For å skape trivsel rundt måltidene i barnehagen er det viktig at 
personalet gir rom for lekende og humoristiske kommunikasjonsformer.  

 

Kunst, kultur og kreativitet  

 «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.» 
Rammeplan, s.50 

Estetiske fag omhandler musikk, dans, bevegelse, drama, arkitektur, kunst og håndverk, 
fortellerkunst, litterær skaping, film, kunstformer, skapende samspill, undring, uttrykk av 
følelser og tanker mm. 

Dette fagområdet er for barn viktige redskap for sansing, opplevelser, tenking, 
kommunikasjon og tradisjoner. Barn har behov for å kommunisere, bearbeide og skape. Vi 
ønsker å være lyttende og oppmerksom i forhold til barns uttrykk, vise respekt for deres 
ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforskingen av de estetiske områdene. Ved å 
sørge for at barn har tilgang på variert materiale samt tid og rom for skapende virksomhet, 



12 

 

bidrar barnehagen til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede.  I 
barnehagen må barna få oppleve at kunst, kultur og estetikk kan bidra til nærhet og 
forståelse og at de estetiske fagene har sin egenverdi. Barna får muligheter for å gjengi 
tankebildene sine og til å presentere det for andre.  

 

 

 

 

 

 

 

Natur, miljø og teknologi  

«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» 
Rammeplan, s 52.  

 

Barna skal få grunnleggende erfaringer og kunnskap om 
mennesker, dyr og vekster og deres avhengighet av hverandre. 
De skal få erfaringer og kunnskap om natur, økologi, miljøvern 
og samspillet i naturen. Og de skal få erfaringer om 
hverdagslivets tekniske hjelpemidler 

 

Vi ønsker å ta utgangspunkt i barns nysgjerrighet, interesser og 
forutsetninger og stimulere barna til å oppleve med alle sanser 
samt gi tid og rom til å iaktta og undre seg. Personalet må bidra 
til at barna gjennom rike naturopplevelser opplever glede ved å 
ferdes ute i naturen og derigjennom utvikler respekt for og 
tilhørighet til alt liv  
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Antall, rom og form  

«Fagområdet handlere 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 å selv være kreative og skapende. Arbeid 
med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for 
problemløsning.» Rammeplan, s.53 

 

Vi ønsker å støtte barnas matematiske utvikling med utgangspunkt i barnas interesser og 
uttrykksform. En viktig arbeidsmåte for barna er undersøkende lek med hverdagslige 
materialer inne og ute. For eksempel kan leik med klosser, bokser og byggesett utvikle 
grunnleggende forestillinger om antall, rom og form. 

 

Ute i naturen med naturmaterialer kan barna sortere etter form, farge, størrelse eller andre 
ulikheter eller likheter. Evnen til å finne likheter og mønster er viktig for utvikling og 
forståelse av språk, begrepsutvikling og symbolforståelse.  

 

Gjennom borddekking i barnehagen utvikler barna sin forståelse for antall (en til en) ved at 
barna får gjennomføre konkrete aktiviteter (gripe for å begripe). Eks. dekke på fat og kopp til 
hvert enkelt barn og en stol til alle m.m. 

 

Andre viktige erfaringsområder er i rolleleken og ved dramatiseringer av eks. Bukkene Bruse, 
Gullhår og de 3 Bjørner hvor barna gjennom dramaleken får erfaringer gjennom sin egen 
kropp og fantasi. Denne aktiviteten kan foregå både i frileken og i samlingsstunda. 

 

Etikk, religion og filosofi  

«Etikk, religion og filosofi er med på å forme 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.» Rammeplan, 
s.54 

 

Respekt, toleranse og likeverd er viktig grunnverdier i barnehagen og ellers i samfunnet. Det 
innebærer åpenhet og anerkjennelse også av det vi kan oppleve som annerledes enn hos oss 
selv. Det er viktig at personalet arbeider ut fra disse holdningene og viser det i ord og 
handling. Likeverd mellom ulike kulturer og tradisjoner må bli synliggjort gjennom 
handlinger i hverdagen. Alle barn uansett bakgrunn og forutsetninger må få oppleve å være 
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inkludert i et fellesskap, at de har noen å leke med og føle at de hører til. Vi som voksne i 
barnehagen er forbilder for barna ved å vise aksepterende og inkluderende holdninger. Alle 
barn skal få samme muligheter uavhengig av kjønn og kulturell bakgrunn.  

 

Vi skal bidra til at barna får kjærlighet til- og lærer å ta ansvar for sine nærmeste omgivelser, 
sitt hjemsted, mennesker, dyr og alt liv ute i naturen. Med dette tilegner barnet seg verdier 
som respekt, toleranse og likeverd. Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi må 
barnehagen bidra til at barna får tid og rom til undring, opplevelser og tenking, og at de blir 
møtt av personalet på en anerkjennende væremåte. 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmiljø og samfunn   

«Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger til grunnlag 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.» Rammeplan, s.56 

 

Det indre livet i barnehagen kan være barnas første opplevelse av å få innsikt i og erfaringer 
med deltagelse i et demokratisk samfunn. Det vil for de fleste være det første møte med et 
organisert fellesskap utenfor familien. De erfaringene barna gjør i barnehagen vil derfor 
komme til å gi det varige opplevelser av seg selv som del av et større fellesskap. 

Barnehagen må kunne bidra til at barn vil møte verden utenfor familien med tillit og 
nysgjerrighet. Barn er naturlig opptatt av andre mennesker, sin familie og det 
lokalsamfunnet de lever i. Ved å bli kjent med eget nærmiljø opplever barna trygghet, glede 
og stolthet. 

 

Lokalkulturen må brukes aktivt, der barnehagen kan oppsøke tradisjoner, personer, 
historiske steder, kunstnere, musikk og kulturliv, arbeidsplasser m.m. 
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Veiledende dagsrytme  

Vi ønsker å legge opp til en dagsrytme som gjør at barna skal få en trygg barnehagedag med 

et innhold som er tilpasset barnas alder og modning. Barnehagen legger vekt på at barna 

skal få oppleve tilknyttning og fellesskap og at de blir tatt på alvor. Som deltakere i et 

fellesskap er vi avhengige av hverandre og alle må bidra for at felleskapet skal fungere.  

06.30 – Barnehagen åpner 

Barna og familien skal bli tatt imot på en måte preget av anerkjennelse, respekt, toleranse 

og likeverd.  

Frokost 

Når barna kommer til barnehagen, er det rom for å spise frokost. Målet er å skape trivsel og 

trygghet og en positiv atmosfære slik at barna opplever måltidsglede, deltagelse, samtaler 

og fellesskapsfølelse. 

Leik 

Barna har naturlige behov for leik, inne og ute. Det er igjennom leken barna får oppleve livet 

og verden. Den voksne støtter og stimulerer barna under leken. Leken er med på å utvikle 

hele barnet. 

 

Tilrettelagt aktivitet/prosjekt/tema-arbeid  

Under den frie leiken vil det enkelte dager eller perioder bli lagt opp til aktiviteter knyttet 

opp mot fagområdene. Målet er å gi barna gode opplevelser og dermed gode 

læringsprosesser. 

 

Ryddetid  

Samarbeid mellom barn og voksne, gjerne til sang og musikk 

 

Samlingsstund 

Faste ritualer omkring samlingsstunden gir en ramme og en trygghet. Her opplever barna å 

delta i et fellesskap. Samlingsstunda vil ha et innhold som er preget av aktuelle tema, av det 

barna er opptatt av, sanseopplevelser, sang og musikk, bevegelse, dans, samtale, fortelling, 

rim og regler, dramatiseringer, undring, dialog, kommunikasjon mm 

Tøffe tøffe toget, gjennom berg og dal, tuter i tunellen – 

tutututututt, stopper på stasjonen og alle skal gå av, tusen takk for 

turen den var veldig bra. 
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Borddekking/Håndvask/stell  

Barna får erfaring med borddekking og lære seg å skape trivsel for andre og seg selv. Barn og 

voksne er sammen om dette.  

11.00/11.30 måltid 

Barna har med seg egne matpakker, i tillegg får de frukt/grønnsaker og drikke. Vi fokuserer 

på måltidsglede og kan også dele oss på flere bord, slik at vi får mindre grupper og mer fokus 

på enkeltbarnet.    

Påkledning/stell/hvilestund  

Barna oppmuntres til å kle på seg selv med støtte fra en voksen. Barn som skal hvile/sove 

har behov for voksne som kjenner til barnas rutiner. Vi tar oss god tid i stelle og 

leggesituasjonen og utnytter muligheten og verdiene i en-til en stunden mellom voksen og 

barn.  

Utelek 

Vi er ute i alle slags årstider og all slags vær. Leik i sand, vann, snø, gå, løpe, hoppe, krype, 

klatre, disse, segle, balansere, sykle, kaste og sparke ball, sangleker/regelleker, snekring og 

rollelek. Turer i nærmiljøet og i skog og mark. Utforske naturen. Leik i snøen, aking, skigåing. 

14.00 – Måltid  

Vi tilbyr mat, frukt og grønt i barnehagen i tråd med retningslinjene fra helsedepartementet.  

Vi kan spise inne eller ute. Vi har fokus på godt samspill og matglede.  

Lek /Henting  

Leken skal ha en fremtredende plass i barnets liv. Leken har en egenverdi og er en viktig side 

ved barnekulturen. Barnehagen skal legge til rette for allsidig og variert lek.  

 

Vi fokuserer på en positiv avslutning på dagen.  «Med gode opplevelser i sekken, sier vi takk 

for i dag og vi sees igjen i morgen.» 

 

17.00 Barnehagen stenger  
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Livsmestring – Barn og unges fysiske og psykiske helse  

 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlaget for allsidig utvikling (Barnehagens 

formålsparagraf). I barnehagen vektlegges et helhetlig syn på læring hvor danning, omsorg, 

lek og læring står sentralt.  

I lek og samspill mellom barn og voksne utvikles omsorg, lek, læring og danning. Barnehagen 

vektlegger derfor en anerkjennende væremåte i forhold til barnas læringsprosesser. I tillegg 

er omsorg, trygghet og tillit viktige forutsetninger for at barna skal få en helhetlig utvikling.  

«Barnehage og skole favner alle barn på tvers av sosiale skillelinjer. Disse er derfor sentrale 

arenaer i arbeid med å utvikle gode holdninger og væremåter, og for å utgjevne sosiale 

forskjeller i levevaner og helse. Livsmestring som tema har både et individuelt og et 

samfunnsmessig perspektiv. Sosialt felleskkap og støtte er viktig for den enkeltes trivsel, 

livsglede, mestring og opplevelse av egenverdi.» Kvalitetsplan for oppvekst 2018-2021, 

Inderøy kommune 

Vår barnehage ser viktigheten av og vektlegger tilknytning og trygghet hos barna ift 

livsmestring:  

Tilknytning dreier seg om hvordan barn danner relasjoner og knytter følelser til andre. 

Trygghet er grunnlaget for trivsel og utvikling. For å oppnå dette jobber vi med et 

inkluderende miljø der barna og foreldre/foresatte blir møtt med åpenhet, 

anerkjennelse, respekt og likeverd. Vi bruker god tid i hente og bringesituasjoner. 

Mestring er en følelse som er helt nødvendig for å utvikle et godt selvbilde. Gjennom ulike 

aktiviteter, samlingsstunder i fellesskap og grupper der barna er trygge, ser vi på som svært 

viktig at barna opplever mestring. Det er viktig at de voksne hjelper og støtter barna ut i fra 

deres ståsted/utviklingsnivå slik at alle får oppleve mestring. Barna skal også få støtte i å 

mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. 

Vi skal møte alle barna med åpenhet, varme, interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn.  

Barn står i det åpne og de undrer seg ofte over tilværelsen fordi verden for dem oppleves 

som ny og fylt med mysterier og gåter. Dette krever omsorgsfulle voksne som med åpent 

sinn forsøker å sette seg inn i barnas situasjon og tenkemåte, og anerkjenner deres 

spørsmål. I barnehagen ser vi det som viktig at barna har rett å undre seg og har rett til å 

medvirke i sin egen hverdag. Det tilrettelegges derfor for opplevelser, ettertanke og gode 

samtaler. 
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Digital praksis i barnehagen 

 

«Barn i Inderøybarnehagen skal utvikle en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale 

medier gjennom temaarbeid og hverdagsaktiviteter» Kvalitetsplan for oppvekst2018, s.17 

Digitale verktøy skal naturlig inngå i det pedagogiske miljøet i barnehagen. Som det står i 

rammeplanen skal de voksne i barnehagen legge til rette for at digitale verktøy støtter opp 

om barns læreprosesser og bidrar til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig 

læringsmiljø for alle barn. Barna skal kunne utforske, leke, lære og selv skape noe gjennom 

digitale uttrykksformer. En må vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk. 

(2017) 

Vi som voksne må være gode rollemodeller som utøver en god digital dømmekraft, og bidra 

til at barna kan utvikle en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Vi må ha et 

bevisst forhold til opphavsrett og ivareta barnas personvern (jmf personvernloven). Digitale 

verktøy må brukes med omhu og ikke være en dominerende arbeidsmåte.  

I barnehagen har vi data, kopimaskin, nettbrett, telefoner mm tilgjengelig for bruk i 

samarbeid mellom barn og voksne. Vi vil respektere barnas medvirkning, spesielt mtp bruk 

av bilder av barna.  

Bærekraftig utvikling  

 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Den bærekraftige utviklingen 

handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov, uten å 

ødelegge for fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.  (jft rammeplan, 2017)  

På Røra barnehage er vi spesielt glad i gjenbruk. I kunst, kultur og kreativitet bruker vi ofte 

gjenbruksmaterialer som for eksempel pappesker i vår kreative prosess.  

Vi skal legge til rette for en begynnende evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise 

solidaritet. Vi skal være gode rollemodeller og være med på å ta vare på omgivelsene og 

naturen. Barna skal oppleve tilhørighet til naturen.  
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Tradisjoner  

- Luciafest: Vi har som tradisjon å markere «Lucia» den 13.Desember. Barna tar med 

seg en hvit skjorte o.l og juletreglitter til hodepynt mm. I barnehagen baker vi 

lussekatter som vi deler ut. Ollebolle går til storrommet og synger med Soltrall og 

Tonetrall. Senere på dagen går Soltrall og Tonetrall Lucia på skolen. 

- Nissetog: Andre tirsdag i desember et det pensjonist-treff på Røra samfunnshus. Her 

synger vi kjente julesanger.  

- Nissefest: I barnehagen har vi nissefest i slutten av desember. Barna tar med nisselue 

og klær etter eget ønske. På ettermiddagen inviteres familie og venner til nissekaffe 

og pepperkaker sammen med verdens beste Røra nisseorkester. 

- Vennefest: På barnehagedagen i mars, inviterer vi til «vennefest». Da jobber vi med 

temaet «vennskap og deltagelse» igjennom de estetiske uttrykksformene musikk, 

drama, kunst og håndverk, bevegelse og fortellerkunst. Vi ønsker å tilrettelegge for 

vennskap og fellesskap, å anerkjenne forskjellighet og å tilrettelegge for inkludering. 

Temaet for barnehagedagen (forskjellig hver år) knyttes opp mot vennefesten. 

- 17. mai markering: Vi snakker om landet vårt og 17. mai. Vi marsjerer i tog og hører 

på korpsmusikk og spiller på trommer. På 17.mai er det foreldrene som organiserer 

barnehagens deltagelse i 17.maitoget.  

- Sommerfest: Arrangeres i samarbeid med foreldrekontaktene i overgangen mai/juni. 

Familie og venner inviteres til fest i barnehagen. Alle tar med mat og drikke og vi 

lager til et positivt fellesskap.   

- OL/VM: I tråd med skiaktiviteter som OL og VM på tv, arrangerer vi hvert år et eget 

OL eller VM, der barna får egen erfaring med ski. Vi lager en liten skiløype på åkeren 

der de som har lyst kan få prøve seg. Alle får medalje.  

- Bursdagsfeiring: Vi markerer barnas bursdag med å la 

barna få være med på å lage bursdagskronen og pynte 

bord. Bursdagsbarnet kan ta med seg noe å servere til 

barnegruppa. Vi synger bursdagssanger ut i fra 

barnehagens bursdagsritualer og bursdagsbarnet kan 

bestemme innholdet i denne samlingsstunda.  
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Samarbeid  

 

Foreldresamarbeid 

Barnehagen og foreldrene samarbeider om å gi barna en trygg og god dag i barnehagen. Den 

daglige kontakten ved ankomst og henting av barna gir muligheter for utveksling av 

informasjon som vil være av betydning for barnet.  Tiden i barnehagen skal være positiv og 

til det beste for barnet.  

Foreldresamtaler avtales med foreldrene høst og vår, men også ellers i året etter familiens 

behov.  

På foreldremøte om høsten velges foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget. 

Foreldremøter kan også arrangerer som temakvelder. Ved slutten av året skal det foregå 

vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet.  

Personalsamarbeid 

Innad i barnehagen samarbeider vi både på avdeling og på tvers av avdelingene. Vi består av 

et rikt fagmiljø av både styrer, barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter.  

Vi samarbeider på flere arenaer som for eksempel pedagogisk ledermøter, personalmøter, 

avdelingsmøter.  

Inderøy kommunes slagord er «best i lag» og dette gjenspeiler oss som personalgruppe. Vi 

har et miljø som fremmer læring og utvikling, ved å utnytte de ressurser som finnes i 

personalgruppen. Vi fokuserer på medvirkning i egen arbeidshverdag og fordeler arbeid ut i 

fra kompetanse, evner og egne interesser. Vi veileder hverandre, reflekterer og deler på 

kunnskapen og erfaringer hver enkelt innehar.  Et godt personalsamarbeid er av stor 

betydning for barnehagens kvalitet og videre utvikling.  

Samarbeid med andre instanser  

Barnehagen har flere samarbeidspartnere: Inderøy kommune, kommunale- og private 

barnehager, helsestasjon, PPT, barnevern, Nord – universitet, skoler i Inderøy og flere.  

Både barnehagen og familien kan ha et behov for samarbeid med andre instanser. Det er 

viktig å nevne at dersom en søker om råd og veiledning, gjelder fremdeles bestemmelsene 

om taushetsplikt og opplysningsplikt.  
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Overganger 

 

Når barnet begynner i barnehagen skal barnehagen og foreldrene i samarbeid legge til rette 

for at barnet får en trygg og god start i barnehagen. Vi legger opp til en tilvenning som 

tilpasses hvert enkelt barn. Målet med tilvenningen er å få barnet trygg på personalet, 

rommet og de andre barna. Personalet sørger for tett oppfølging den første tiden, slik at 

barnet kan oppleve tilhørighet og trygget til å leke, utforske og lære. (Rammeplan, 2017) 

Overganger innad i barnehagen skal legges til rette på en slik måte at barna får tid til å bli 

kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe.  

Overgang mellom barnehage og skole I samarbeid med foreldre og skolen skal det legges til 

rette for at barna kan få en trygg og god overgang. Barna skal få muligheten til å glede seg til 

å begynne på skolen. De eldste barna skal ha med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter 

som videre gir dem et godt grunnlag og motivasjon til å begynne på skolen.  I det siste året 

før skolestart, deltar skolestarterne i 6-årsgrupper der de arbeider med å utvikle fellesskap 

med fokus på barns medvirkning og samspill, via fagområdene i rammeplan. 
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Idas sommervise 

Du ska inte tro det blir sommar, 

ifall inte nån sätter fart 

på sommarn och gör lite somrigt, 

då kommer blommorna snart. 

Jag gör så att blommorna blommar, 

jag gör hela kohagen grön, 

och nu så har sommaren kommit, 

för jag har just tagit bort snön. 

 

Jag gör mycket vatten i bäcken, 

så där så det hoppar och far. 

Jag gör fullt med svalor som flyger 

och myggor som svalorna tar. 

Jag gör löven nya på träden 

och små fågelbon här och där. 

Jag gör himlen vacker om kvällen, 

för jag gör den alldeles skär. 

 

Och smultron det gör jag åt barna, 

för det tycker jag dom kan få, 

och andra små roliga saker 

som passar när barnen är små. 

Och jag gör så roliga ställen, 

där barnen kan springa omkring, 

då blir barna fulla med sommar 

och bena blir fulla med spring. 
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