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Lyngstad barnehage eies og drives av Inderøy kommune og ligger under enheten Lyngstad skole og 

barnehage. Rektor på skolen er enhetsleder og barnehagen har egen styrer. Barnehagen ligger på 

Kjerknesvågen i Inderøy kommune. Vi har to avdelinger; Haukråka (0-3 år) i barnehagebygget og 

Revkroken (3-5 år) i skolebygget. Det er 30 barn i barnehagen, 14 i Haukråka og 16 på Revkroken. Vi 

har et stort og variert uteområde med grillhytte, en naturlekeplass i nærområdet og ellers nærhet til 

natur og mange turmuligheter.  

 

Vi jobber etter kommunens visjon som er Best – i lag og verdiene åpenhet, raushet og respekt. 

For vår barnehage betyr dette at barna skal få utvikle seg individuelt, samtidig som de skal lære seg å 

omgås andre og ta del i fellesskapet på en god måte. Vi vil jobbe for at hver enkelt skal oppleve å ha 

en eller flere venner og vi har et mål om å forebygge utestenging og mobbing.  

Vennskap krever tid, rom og respekt. Det må vi sørge for å gi barna! 

 

 

VELKOMMEN TIL OSS! 

 

 

 



2019-20 

Enhetsleder/ rektor på skolen: Ann Kristin Gamlemshaug 

Styrer i barnehagen: Bente Volan 

Pedagogisk leder: Turid Norum Hallem  

Pedagogisk leder: Margrethe Berg 

Barnehagelærer: Trine Hustad Knudsen 

Fagarbeider: Aud Meisler 

Fagarbeider: Eva Kristin Skjelvan Høvik (barnehage/ sfo) 

Fagarbeider: Kari Næss 

Fagarbeider: Kari Gjermstad  

Lærling: Signe Nervik 

 

Fagarbeider: Bodil O. Fossum (skole/ sfo) 

Foreldrerepresentanter i FAU og Samarbeidsutvalget: Kristin S Kirknes og Anders O Fossum 

Representant fra ansatte i Samarbeidsutvalget: Eva Kristin Skjelvan Høvik 

 

Ansvar og roller 

I den nye rammeplanen er ansvar og roller mer tydeliggjort enn 

før. Den sier at barnehageeier og alle som arbeider i 

barnehagen, har et felles ansvar for at mål og krav blir oppfylt. 

Barnehageeier har det overordnede ansvaret for at barnehagen 

drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Styreren har 

det daglige ansvaret i barnehagen, pedagogisk, personalmessig 

og administrativt. Det er viktig med et godt samarbeid med 

barnehageeier, enhetsleder, pedagogiske ledere og det øvrige 

personale. Pedagogisk leder er gitt ansvar for å iverksette og 

lede det pedagogiske arbeidet på sin avdeling, i tråd med godt 

faglig skjønn.  

Vi jobber for en god hverdag for barn og voksne gjennom gode 

relasjoner, trygghet, omsorg, lek, læring og humor! Vi ønsker å være en barnehage i utvikling. 

 

Sånn passe sliten etter arbeidsdagen er jeg på tur ut døra og sier: «No e æ færdi på arbe å ska 

kjør heim te huset mett». Da kommer det fra et av barna; «Kor arbe du da??».  

 

 



Årshjul 

August Tilretteleggingsdag 14.08. 
Tilvenning 
Oppstartsamtaler for nye 
foreldre 
 

 

September Foreldremøte  

Oktober Tema i Haukråka: Gullhår og 
de tre bjørnene. 
Tema på Revkroken: 
Høst, elgjakt, innhøsting 
Fotografering 30.10. 
Foreldresamtaler 

Alle fagområder blir brukt. Planer, 
gjennomføring og vurdering kommer fram på 
månedsplaner ol.  

November Planleggingsdag 29.11. 
Foreldresamtaler 

 

Desember Advent 
Juleforberedelser 
10. Julefrokost 
13. Luciatog på Bua 
16. Nissefest 
17. Hentekaffe med forestilling 
på Revkroken.  

Påmelding til juledagene.  
 
Foreldre og søsken blir invitert. 
Skolestarterne 
Nissen kommer. Nissegrøt. 
Nærmere invitasjon kommer. 

Januar  
Vinter 

 
 
Ski og aking. Forhåpentligvis snø! 

Februar  
6. Samefolkets dag 
Fastelavn 
Karneval (dato kommer) 

Ski og aking. Forhåpentligvis snø! 

Mars 09.03. Planleggingsdag 
10.03. Barnehagedagen  
 
 
Foreldresamtaler  
Forut – tema fram til juni  
 

Hentekaffe. Tema for dagen er: «Ulike 
sammen» 
Ski og aking.  
 
Pedagogisk opplegg om Sierra Leone i Afrika. Vi 
følger 4 år gamle Nanah og familien hennes. 
 

April Vår – det spirer og gror. 
Påskeaktiviteter 
Påskelunsj (dato kommer) 
Påskeuke. 

Naturen våkner til liv. Vi følger med. 
Påskeharen kommer på besøk. 
Påmelding til 6. og 7. april. 

Mai Foreldremøte (dato kommer) 
Dugnad før 17. mai 
Planleggingsdag 22. mai. 

 
Fri 1., 21. 

Juni  
Generasjonskaffe/ avslutning 
på barnehageåret. 
Avslutningstur til Straumen for 
skolestarterne 

Fri 1. juni. 2. pinsedag. 
Samler inn penger til Forut. 
 
 
 

Juli Ferie Uke 28, 29, 30, 31. 

 



Barnehagene i Norge jobber etter Lov om barnehager med forskrifter. Sammen med FNs 

barnekonvensjon er dette basis for innholdet i barnehagen.  

Rammeplan for barnehagen er en forskrift til loven fastsatt av Stortinget, som gir overordnede 

bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. 1. august 2017 trådte en ny rammeplan i kraft 

og vi jobber kontinuerlig med å implementere denne i vårt daglige arbeid. Denne jobben består i 

hovedsak av å tilpasse rammeplanen til vår egen barnehage og hvordan vi best kan bruke den i vårt 

daglige arbeid.            

Rammeplanen fastslår at barnehagen skal utarbeide en årsplan som skal gi 

informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, 

barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. I tillegg får foreldrene et 

informasjonshefte om barnehagen ved oppstart. 

Vi velger å ta utgangspunkt i Rammeplanens kapitler når vi skriver denne 

Årsplanen. I tillegg har Inderøy kommune utarbeidet en Kvalitetsplan for hele oppvekstområdet. 

Denne er en delplan under Kommunedelplan oppvekst (2015-2020) og vil også være grunnlag for 

Årsplanen. Det er viktig for oss å vise den «røde tråden» mellom disse dokumentene og vårt 

pedagogiske arbeid. I kvalitetsplanarbeidet er det utarbeidet to satsingsområder som er 

gjennomgående for hele oppvekstområdet; 1. Livsmestring – barn og unges fysiske og psykiske 

helse og 2. Digital læring/ digitalisering i barnehage og skole. Kvalitetsplanen legges ut på vår 

hjemmeside og vi oppfordrer alle til å lese den. 

Rammeplan for barnehagen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Barns utvikling ses som et 

dynamisk om tett sammenvevd samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet 

de vokser opp i. Den fastslår at 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. Dette kommer vi tilbake til.  

De verdier og holdninger som ligger til grunn for alt vi 

foretar oss i barnehagen gjenspeiles i vårt daglige arbeid 

og i måten vi forholder oss til barna på.  

Ut fra dette jobbet vi for mange år siden fram en setning 

som vi føler er bærende for vårt pedagogiske arbeid: ” I 

vår barnehage behandler vi ingen likt ”.  

I dette ligger det at alle mennesker er forskjellige og har til 

enhver tid ulike behov. Det handler om menneskesyn og 

respekt. Vårt mål er å være voksenpersoner som greier å 

se hver enkelt barns behov og møte barnet der det er for å 

kunne hjelpe det videre. Vi ønsker å være trygge voksne 

som styrker barnas selvfølelse ut fra den barnet er og ikke 

ut fra det barnet gjør eller presterer.  

 

Barn og barndom 

Barnehagen skal være et sted hvor barndommens egenverdi blir ivaretatt og vi skal være med på å gi 

barna en barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Alle handlinger som berører barnet skal ha 

barnets beste som grunnleggende hensyn, jmf Grunnloven§104 og barnekonvensjonen art 3. 



Demokrati 

Vi vil fremme demokrati ved å være inkluderende og få alle til å føle at de er en del av fellesskapet. 

Alle skal få anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Vi jobber med demokrati gjennom 

hverdagsaktivitetene og Barns medvirkning (se eget kapittel). 

Mangfold, gjensidig respekt og likestilling 

Barnehagen skal fremme respekt for 

menneskeverdet ved å synliggjøre, vedsette og 

fremme mangfold og gjensidig respekt. Vi skal gi 

barna opplevelser med at det finnes mange måter å 

tenke, handle og leve på. Det som er riktig i vår 

familie, trenger ikke nødvendigvis være likt en annen. 

Vi har forskjellige leker og forskjellige ting hjemme, 

og det er helt naturlig. Vi liker forskjellige ting feks 

farger, klær, mat og det er helt greit! Barnehagen 

skal motvirke alle former for diskriminering og 

fremme nestekjærlighet. Personalet må reflektere 

over egne holdninger for best mulig kunne formidle 

og fremme likeverd og likestilling. 

Vi vil bruke Forut sin barnehagepakke om barn i andre land for å vise barna andre deler av verden. 

Det vil bli loddsalg på avslutningen før sommerferien, hvor vi sender pengene til barn som trenger 

det i et annet land. 

Bærekraftig utvikling 

Barnehagen skal fremme omsorg for verden slik den er i dag og for fremtiden. Det er viktig at vi lærer 

verdier, holdninger og praksis for et bærekraftig samfunn. Det handler om å tenke og handle lokalt, 

nasjonalt og globalt. Vi vil legge vekt på det lokale ved å gi erfaringer med å gi omsorg og ta vare på 

omgivelsene og naturen. Vi vil bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen ved å bruke 

nærmiljøet på en fornuftig måte, ta vare på kultur og årstidene i naturen. Barna skal også lære om 

gjenbruk, søppelsortering, ikke forsøple naturen og ta vare på leker og utstyr i barnehagen. Deres 

handlinger kan ha konsekvenser for både økonomi og gjenbruk. 

Livsmestring og helse 

Barnehagen skal bidra til at hvert barn opplever trivsel, livsglede, mestring og 

følelse av egenverd. Krenkelser og mobbing skal forebygges.  

I og med at livsmestring er et av kommunens satsingsområder, kommer vi 

tilbake til dette senere i Årsplanen. 

Omsorg 

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. I dette ligger det krav om 

oppmerksomhet og det å bli sett ut fra den du er. Vi skal gi barna tro på seg selv 

og andre og lære barnet å se seg selv i forhold til andre. Omsorg skal være 

gjennomgående i alle situasjoner i barnehagehverdagen. Omsorg er nært 

knyttet til trygghet og oppdragelse og er en viktig forutsetning for barnas 

utvikling, læring og danning. Dette krever ansvarsbevisste og nærværende voksenpersoner. I vår 

barnehage tenker vi at omsorg handler om gode relasjoner mellom barna og mellom barn og voksne. 



Det er viktig for oss å lage en trygg og forutsigbar barnehagedag med tilrettelegging, faste rutiner og 

grenser.  

Danning 

Forutsetningen for danning er samhandling med 

barn og voksne i lek og læring. Barna skal bli 

interessert i verden rundt seg, reflektere over ting 

og lære å handle ut fra det. Målet er å klare seg så 

godt som mulig i livet. Danning er mer enn 

utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer 

enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig 

rommer danning alt dette….. 

 

 

 

 

Jente, 5 år: 

Æ e bra heildi æ, ja. Ferr æ vart født på bursda`n min! 

 

Livsmestring, medvirkning, lek og læring 

Livsmestring er et nytt begrep som er kommet inn i lovverket for både barnehage og skole. Inderøy 
kommune har valgt dette som et satsingsområde for hele oppvekstområdet. Likevel er ikke dette noe 
nytt – det handler om at hver og en skal få et så godt liv som mulig ut fra egne forutsetninger og behov. 
Livsmestring handler om både fysisk og psykisk helse, og sammenhengen mellom disse. Selve begrepet 
kan diskuteres; skal vi alltid mestre noe? Ja, til og med selve livet? Og hva hvis vi ikke mestrer alt…..?  

Psykisk helse kan man ikke lese seg til eller bli opplært i. Det er selve livet slik man selv erfarer og lever 
det som danner vår psykiske helse. Livsmestring handler IKKE om at vi skal beskytte barna mot alt 
vondt og legge alt til rette for dem. Alle vil møte både medgang og motgang gjennom livets opp og 
nedturer. Slik vi ser det handler det om å lære barna hvordan de kan kjenne til og håndtere følelsene 
som dukker opp i glede og sorg, gi dem utfordringer ut fra alder og forutsetninger - og at det er et 
voksenansvar. God selvfølelse kan kjennetegnes ved at vi greier å være glade når vi er glade og triste 
når vi er triste.  

Livsmestring handler om å kunne regulere følelser, samarbeide med andre og se på seg selv som en 
viktig del av fellesskapet.  Vi ønsker å hjelpe barna med å mestre motgang, håndtere utfordringer og 
bli kjent med egne og andres følelser. Derfor jobber vi med inkludering, samarbeid og vennskap og 
snakker om at vi er forskjellige. Vi har forskjellige familier, forskjellige leker, forskjellige interesser og 
vi har forskjellige meninger om ting – og det er helt greit! 

Som voksne, omsorgsfulle rollemodeller er det vår oppgave å "se" hvert enkelt barn. For de minste 

betyr det at vi må lære oss å se hva de sier med kroppsspråk og få ord. Vi må øve oss på å tolke det vi 

ser. "Jeg er trett!" kan sies på mange måter, både med kroppsspråk og lyd.  Å få bekreftelse på at "jeg 

finnes" og "jeg blir satt pris på og passet på", er en viktig del av å utvikle et godt selvbilde og ha det bra 

med seg selv. Barna har rett til å ytre meninger og ønsker, med det betyr ikke at de alltid får bestemme. 



De skal aldri være tvil om at det er de voksne som har oversikt og passer på dem. Det å sette tydelige, 

omsorgsfulle grenser gir trygghet og forutsigbarhet. Vi lar barna prøve å gjøre ting selv før de får hjelp, 

men de vet at de får hjelp hvis de trenger det.   

Et grunnelement i begrepet Barns medvirkning er at man som enkeltindivid sitter med en følelse av å 

bli tatt på alvor. For oss er barns medvirkning anerkjennelse og respekt, og at vi tar ansvar sammen 

med barnet. Vi skal ikke spørre barna om hva de vil dersom vi ikke har muligheten til å ta 

konsekvensen av det, men gi dem enkle valg de er rustet til å ta. For mange valg og for mye ansvar 

skaper utrygghet og «kaos» hos barnet.  

Når man spør barnet om hva det har gjort i barnehagen, sier det ofte: «Vi har leika». Og det skal vi 

være glad for at de sier. Å leke er det viktigste vi gjør i barnehagen!! 

Leken er i fokus i alt vi gjør, den er naturlig for barn og danner også grunnlag for læring. Lek er ikke noe 

barna finner på når de ikke har noe annet å gjøre, lek er ramme alvor! For barn er det en selvfølge å 

leke, uten å tenke på at det skal være nyttig for dem i fremtiden. Det å leke med andre skal for barna 

forbundet med noe bra. Det er gjennom leken barna opplever, utforsker og bearbeider. Her utvikles 

språk, motorikk, vennskap og fellesskap, glede og latter, men kan også utvikle mistrivsel og ensomhet 

hvis man blir holdt utenfor. Voksenrollen er svært viktig for å fange opp de som ikke lærer seg de 

kodene og reglene som finnes i leken. Gode relasjoner til barna og forståelse og kompetanse for lekens 

prosesser og verdi er nødvendig når man jobber i barnehagen. 

Vi skal også være så trygge at vi kan stå og observere leken fra utsiden og se om barna greier å ordne 

opp selv, eller om vi må inn og veilede. 

 Vi voksne må også lære dem at det går an å komme seg videre selv om man blir avvist i leken. Det er 

vondt å bli avvist, men det kommer sannsynligvis til å skje en gang iblant. Livsmestring handler om å 

få støtte til å komme inn i leken slik at de kan bruke erfaringen neste gang de møter motgang. Like 

viktig er det å møte barnet når det møter medgang. Vi voksne må gi ros og støtte og vise glede og 

respekt når de gjør noe bra. Vi må glede oss sammen med barna. Humor er en viktig del av 

hverdagen i barnehagen vår! Kreativitet, fantasi og lekenhet gir trygghet til å vise hvem vi er. 

Ut fra alt dette planlegger vi og gjennomfører vi hverdagene 

våre. Vi bruker naturen og nærmiljøet som pedagogiske arenaer. 

Vi er MYE på tur og deler felles opplevelser hvor både fysisk og 

psykisk helse blir utfordret. Vi bruker hverdagsrutinene og 

årstidene som grunnlag for utvikling og medbestemmelse. 

Eksempler på 

dette er å så 

frø om våren, 

bærplukking på 

høsten, følge 

med 

utviklingen i 

froskedammen, 

elgslakting på 

Oxaal, 

påskeharen, julenissen, skogen, Kaia, 

Lyngstadmarka, lam og gris på Berg gård, 

Ryggahaugen, Gapahuken te`n farfar, Fossumsveet, 

julefrokost med foreldre, generasjonskaffe, baking 

av brød, lage grønnsakssuppe, elgkarbonader, 



ostesmørbrød på bålet, mye sang og dans, klatring i trær og høytlesing. Alt dette er trygge, gode 

fellesopplevelser som fremmer læring og livsmestring.  

Inkluderende barnehage og skolemiljø 

Inderøy Kommune deltar fra august 2019 i Utdanningsdirektoratets nasjonale kompetanseutvikling 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Lyngstad barnehage er med, sammen med Sakshaug 

barnehage, Sakshaug skole, Eventyrskogen barnehage og Inderøy ungdomsskole. Satsingen har som 

mål å styrke barnehagers, skolers og eiers kapasitet og kompetanse i å skape og opprettholde gode 

barnehager og skolemiljøer, og forbygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Målet 

er å styrke både regelverkskompetansen og den pedagogiske kompetansen til barnehager, skoler, 

eiere og barnehagemyndigheter, samt kompetanse i å drive kvalitetsutvikling lokalt. Ved å øke 

kompetanse, tilegne seg kunnskap, erfare i praksis samt være motivert for arbeidet vil vi dermed 

kunne øke kommunens kapasitet på dette området. 

Som deltakere av prosjektet vil vi sette fokus på inkludering og utestenging. For utestenging finnes i 

alle barnehager! Det er vår oppgave, sammen med foreldre og samfunnet for øvrig å forebygge det. 

Da må vi tørre å snakke om at det finnes krenkelser, utestenging og mobbing helt ned i 

barnehagealder, og være der både for de som utestenger og for dem som blir utestengt fra leken. 

Gode, utviklende relasjoner mellom barn og voksne er alltid et voksenansvar!! 

Mat og helse 

I vår barnehage har vi smøremåltid hver dag. Vi varierer mellom kjøpt og hjemmebakt brød, 

knekkebrød, varmmat ol. og vi prøver å variere pålegg og smake på forskjellige matvarer.  Måltidene i 

barnehagen har en miljøskapende verdi. I tillegg til å dekke rent fysiologiske behov for energi og næring 

har det stor betydning for helse, trivsel og læring. 

Vi følger årstidene når vi planlegger hvilken mat vi skal lage i barnehagen, og vi legger vekt på 

tradisjoner til jul, fastelavn, påske osv. Vi har fokus på 

å skape et trivelig måltid ved at vi sender pålegg til 

sidemannen, har gode samtaler, sitter i ro ved bordet 

og deltar i fellesskapet. Etter hvert tar barna av sitt eget 

fat og sin egen kopp når de er ferdige med måltidet. 

Begrepsutvikling er sentralt ved at vi setter ord på det 

vi spiser, motorikk ved å smøre på brødskiva si, ta egne 

valg ved å velge pålegg og lære å kjenne at vi er sultne 

og når vi er mette.  

 

 

 

Digitalisering 

Dette året har vi mest fokus på Livsmestring, men har 

også digitalisering naturlig inn i hverdagene. Dette handler først og fremst om å gi barna en 

begynnende etisk forståelse i forhold til digitale verktøy som finnes. Vi voksne må være aktive sammen 

med barna, og være kritiske og reflekterte når det gjelder det vi presentere for dem. Ved bruk av 

digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet, skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til 



å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Samtidig skal digitale 

verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte (Rammeplanen). Vi trenger mer 

datautstyr og mer kompetanse på området. Mål og tiltak for arbeidet med satsingsområdene kan leses 

i Kvalitetsplanen på kommunens hjemmeside. 

 

Overganger 

Vi vektlegger gode overganger mellom avdelingene i barnehagen ved å besøke hverandre ofte det siste 

året før de skal begynne på ny avdeling. De største barna 

har avdeling i skolens lokaler og overgangen blir dermed 

ikke så stor. Vi gjør oss kjent med skolen gjennom for 

eksempel Utomhus hver uke, 4. klasse kommer og har 

lesestund med skolestarterne en gang pr måned og vi har 

faddertreff flere ganger i vårhalvåret. Vi følger 

kommunens OBS-plan ved overgangen til skolen.  

Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

Rammeplanen sier at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes 

og at barn og foreldre har rett til å medvirke i disse prosessene. Planlegging gir grunnlag for å tenke 

langsiktig og systematisk og bidrar til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og for barnegruppen. 

Barnehagen har ca et personalmøte pr måned og fem planleggingsdager pr år. I tillegg har pedagogiske 

ledere og styrer møte hver uke. Pedagogisk leder har planleggingstid hver uke knyttet til sin stilling. 

Styrer og enhetsleder møtes ca en gang pr uke og ellers ved behov.  

Månedsplaner 

 

Hver måned gir begge avdelinger ut sin egen månedsplan tilpasset sin avdeling. For å ivareta barnas 

spontanitet og for å kunne jobbe med det som opptar barna til enhver 

tid, er disse planene veldig fleksible og vi endrer det vi har planlagt 

stadig vekk. Temaer forlenges eller forkortes alt ut fra barnas interesse 

og behov.  

Med i disse planene er også fødselsdagsfeiringer, turer og andre 

aktiviteter og arrangement.  

Vi mener at en sånn plan er med på å gjøre dagene forutsigbar for 

barn og voksne selv om det vi planlegger ofte endres. På tross av disse 

endringene er fortsatt rammene for dagen de samme (dagsrytme). 

Samtidig som vi gir ut en plan som sier noe om det vi planlegger 

fremover har vi også med noen refleksjoner og ei evaluering av det vi 

har gjort i måneden som gikk. Denne refleksjonen er viktig fordi den 

gir oss en retning og en pekepinn for det videre arbeidet.  

 

Vurdering 

Vi skal jevnlig evaluere det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vurderingen bygger på refleksjoner i 

personalgruppa og skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven 

og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skjer gjennom bl.a personalmøter, medarbeidersamtaler, 

foreldremøter, foreldresamtaler, møter i Samarbeidsutvalget, brukerundersøkelser 

 



 

 

Rammeplanens fagområder og progresjon 

Rammeplan for barnehagen har sju fagområder som 

vi jobber etter. Disse områdene skal bidra til å fremme 

trivsel, allsidig utvikling og helse. Som regel er vi innom 

flere fagområder samtidig i vårt daglige arbeid. 

Vi har her valgt å sette opp 

fagområdene i et system 

hvor vi sier noe om hvordan 

vi tilpasser dem til vår bår 

barnehage og hvordan vi 

jobber med progresjon i forhold til alder og utvikling.  

Progresjon betyr fremgang, utvikling og fremskritt. For å nå de mål vi setter 

oss må vi finne en funksjonell vei til målet. Hvilken vei vi velger avhenger av 

alder og modenhet til de barna vi jobber med.  

 

 
FAGOMRÅDE 
 

 
0-2 ÅR 

 
2-3 ÅR 

 
4-5 ÅR 

 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 
 

Begrepstrening 
Lytte, høre språket i bruk 
Rim/regler, sanger  
Bevegelsessanger 
Bilder av barnet og 
familien  
Enkle billedbøker/ 
eventyr 
Høytlesning 

Sanger, rim og regler 
Begrepstrening  
Bøker, høytlesing, 
dramatisering. 
Barnet og familien. 
Bli kjent med ulike 
motsetninger; (stor/ 
liten, tung/ lett, kald/ 
varm osv) 
Preposisjoner (i, på, 
under, over, bak osv) 

Bli kjent med 
bokstaver. 
Skrive navnet sitt. 
Gjenfortelle. 
Rim, regler, sanger. 
Bli kjent med ulike 
motsetninger; (stor/ 
liten, tung/ lett, kald/ 
varm osv) 
Preposisjoner (i, på, 
under, over, bak osv). 
Sette ord på egne 
følelser og meninger. 

 
 

KROPP, BEVEGELSE, 
MAT OG HELSE 
 
 

Dans og 
bevegelsessanger. 
Små turer i «ulendt» 
terreng.  
Variert lek ute og inne. 
Øve på å spise/drikke 
selv. 
Vaske hender før mat. 
Smøremåltid- velge 
pålegg, smake, prøve å 
smøre selv etter hvert. 
Kle på og av seg i 
samarbeid med voksne. 

Bruk av trimrom. 
Dans og bevegelse. 
Variert lek ute og inne. 
Påkledning. 
Gå på do. 
Vaske hender før mat og 
etter do-besøk.  
Friluftsliv i ulike årstider. 
Kos med matpakke på 
tur. 
Smøremåltid –velge 
pålegg, smake på, smøre 
på selv. 
Være med på matlaging. 

Dans og bevegelse. 
Hinderløyper. 
Ringleker/ regelleker. 
Variert lek ute og inne. 
Lengre turer i 
nærmiljøet, jmf 
Utomhus. 
Vaske hender før 
måltid og etter 
dobesøk.  
Påkledning. 
Matlaging. 
Innsikt i matens 
opprinnelse – elgjakta, 
husdyr, fjøs, fiske ol. 



Smøremåltid. Velge 
pålegg og smøre på 
selv.  
Bli trygg på egen kropp 
og egne følelser. 
 
 

 

KUNST/KULTUR/ 
KREATIVITET 
 

Bli kjent med, ta, føle på 
ulikt formingsmateriale.  
Forme i sand/vann/ snø. 
Maling m pensel/ 
fingermaling. 
Barnesanger, rim/regler, 
rytmeinstrumenter. 
De voksne navngir farger 
og former i 
hverdagssituasjonene. 
Oppleve musikk og 
spontant få uttrykke seg 
gjennom bevegelse. 

Farger, maling.  
Tegne/male seg selv - 
fokus på kroppsdeler. 
Klippe, lime – ulike 
formingsteknikker. 
Rytmeinstrument  
Sanger/rim/regler. 
Rytme/ bevegelse. 
Lytting. 
Dramatisering / rollelek. 

Fantasi og 
skaperglede! Viktig at 
barna er med å skape 
sitt eget uttrykk. Vi 
bruker ulike materialer 
(tre, papir, perler, snø, 
leire, tråd m.m.)  Dette 
krever åpne og kreative 
voksne. 
Ulike 
formingsteknikker. 
Lære sanger med flere 
vers og en historie. 
Bevisstgjøring på 
rytme. 
Dans/ bevegelse. 
Dramatisering. 

 
NATUR, MILJØ OG 
TEKNOLOGI 

Bli kjent med årstidene. 
Kjenne på all slags vær.  

Gjenkjenne og undre seg 
over årstider. 
Gode opplevelser med 
friluftsliv. 

Lære om hvorfor vi har 
årstider – 
sammenhenger.  
Vær og værfenomener. 
Lære om felles ansvar 
for skog og natur. 
Bærekraftig utvikling, 
respekt. 
Kunnskap om dyr og 
dyreliv.  
Innhøsting av poteter, 
bær. Elgjakt.  
Gode opplevelser med 
friluftsliv. 

 

ANTALL, ROM OG 
FORM 
 

Lære seg begrep. 
Orientere seg i rommene 
i barnehagen. 
Finne plassen sin i 
garderoben. 
Lek med ulike 
former/klosser/duplo. 
Tallregler. 
Konstruksjonslek ute og 
inne. 

Tallregle  
Orientere seg i 
barnehagen ute og inne. 
Sortere leker. 
Geometriske former. 
Konstruksjonsleik (lego, 
duplo, togbane, klosser 
m.m.)  
Puslespill. 

Telle. Lek med tall. 
Mengdeforståelse og 
romforståelse. 
Baking, lage mat, måle 
og veie. 
Konstruksjonsleik. 
Utvide matematiske 
begreper. 
Tid, dager, uker, 
måneder. 

 
ETIKK/RELIGION OG 
FILOSOFI 
 

Erfare det å få omsorg 
og trygghet. 
Opplevelse av fellesskap 
med andre barn.  
De voksne formidler hva 
som er «rett og galt» 
gjennom 
hverdagsaktiviteter. 

Følelser – glad, sint, lei 
seg osv. 
Rett og galt – 
konsekvenser. 
Vennskap – være greie 
mot hverandre, være en 
god venn. 
Ta hensyn til seg selv og 
andre. 

”Den gode samtalen” i 
fokus. Filosofere og 
undre seg sammen. 
Hvordan oppfatter vi 
verden og menneskene 
rundt oss?  
Være rollemodeller for 
de yngste.  



Lære empati, være snille 
mot hverandre.  
Markere høytider  
tilpasset barnets 
modning. 

Markere høytider 
tilpasset alder og 
modning. 

Øve seg på å ta andres 
perspektiv. 
Markere høytider. 
 

 
NÆRMILJØ OG 
SAMFUNN 

Bli kjent med 
barnehagen ute og inne.  
Medvirkning i egen 
hverdag. Krever voksne 
som er reflekterte og 
tilstedeværende. 
Tilhørighet i 
barnegruppa. 
Turer i nærmiljøet. 

Bli kjent med 
barnehagens nærmiljø. 
Være en del av 
fellesskapet. 
Medvirkning i egen 
hverdag. 
Turer i nærmiljøet. 
Grunnleggende 
trafikkregler. 
Innblikk i bruk av digitale 
verktøy. 

Bli kjent med 
lokalmiljøet. 
Oppleve å være en del 
av fellesskapet. 
Tradisjoner. 
Erfare at deres valg og 
handlinger kan påvirke 
situasjoner både for 
dem selv og andre. 
Få innblikk i samisk 
levesett. 
Trafikkregler. 
Bruke foto, lete opp 
fakta sammen med 
voksne. 
Avslutningstur til 
Straumen – 
kommunesenteret. 

 

Vi har for tiden to som heter Kari i personalgruppa, og da ble det naturlig å kalle dem «Ny Kari» og 

«Gammel-Kari». Et av barna reflekterte over dette og mente at «Når a ny-Kari hi arbet hen ei stoinn, 

så bli hu å gammel-Kari» 

 

«KLUBB-ONGAN» 

Skolestarterne i barnehagen har «Klubb» hver tirsdag. Der leker de med bokstaver og tall, skriver 

navnet sitt, størrelser, farger, baker, drar på turer, har samtaler om forskjellige tema ol.  

Hver fredag er skolestartene med på Utomhus, som er et samarbeid med 1. og 2. klasse. De er på tur 

på forskjellige steder i nærmiljøet hele dagen. Dagen har pedagogisk opplegg som omfatter både 

Rammeplanen for barnehagen og Læreplan for skolen. Her utvikles vennskap og relasjoner på tvers av 

alder og er en fin forberedelse til skolestart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Liten? 

Jeg? 

Langt ifra 

Jeg er 

akkurat stor 

nok 

Fyller meg 

selv helt 

På langs og 

på tvers 

Fra øverst til 

nederst 

Er du større 

enn deg selv 

kanskje? 

Inger 

Hagerup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


