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Årsplanens grunnlag 

Barnehagenes planer finner sitt grunnlag i Lov om 
barnehager og Rammeplan for barnehagen. 

Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan. 

Kidsa Barnehager sine årsplaner har en varighet på 
1 år, gjeldende fra den 1. januar hvert år. Daglig 

leder har det faglige ansvaret for årsplanen og skal i 
samarbeid med barnehagens pedagoger og ansatte 
utarbeide barnehagens planer. 

Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide 
for å omsette rammeplanens formål og innhold og 
barnehageeiers lokale tilpasninger til pedagogisk 

praksis. 

Årsplanen skal konkretiseres i barnehagens  

øvrige planer, som periodeplaner o.l.  
Foreldrene, myndighetsnivåene, barnehagens 
samarbeidspartnere og andre interesserte vil 
gjennom årsplanen få god innsikt i barnehagens 

pedagogiske arbeid og danne grunnlag for innspill. 

I Rammeplan for barnehagen står dette om 

årsplanens innhold: 

«Årsplanen skal blant annet vise hvordan 
barnehagen arbeider med omsorg, lek, 

danning og læring. Her må også progresjon 
tydeliggjøres. Det skal synliggjøres hvordan 
barns og foreldres medvirkning bringes inn i 

planleggingsarbeidet og hvordan barnehagen 
vurderer sitt pedagogiske arbeid. Det skal 
også fremkomme hvordan barnehagen 

arbeider med tilvenning av nye barn og 
ivaretar samarbeid og sammenheng med 
skolen.» 

Årsplanen skal fastsettes i barnehagens 
samarbeidsutvalg. 

Kidsa Barnehager sin pedagogiske 

plattform 

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være 
anerkjennende, raus og tilstede på barnas 

premisser. 

Kidsa Ladegården pedagogiske 

grunnsyn 

• Barndommen har en egenverdi – med lek, 
bevegelse og friluftsliv i sentrum.  

• Vi voksne skal være større, sterkere, klokere og 
god for barna våre. 

• Vi skal være anerkjennende, raus og tilstede på 

barnas premisser.  

 

For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 

 
• At de daglig får oppleve å bli henført i lek sammen 

med andre 
 

• At de møter omsorgsfulle og lekende voksne 
 

• At de får kjenne på de ulike årstidene og naturens 
under 
 

• At de møter voksne og barn med humor i «gangen» 

 

  

ÅRSPLANARBEID 
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Barnehagens mål for 2018 

Kidsa Ladegården har som satsning:  

Være en lekende barnehage - kreative og 
forskende. 

 

Mål:  

 

• Vi skal leke, tulle og undre oss sammen 
i nåtid, fortid og fremtid 
 

• Vi skal ta i bruk kreativt lekemateriell 
 

• Vi skal ha «forskerutstyr» -og     
«utforske utstyr» 
 

• Barna skal daglig få få kjenne og høre 
at andre liker å være sammen med de 

 
 

 

 

Barnehagens egenart 

Kidsa Ladegården, med 85 barn, er en urban frilufts 
barnehage beliggende i hjertet av Sandviken. Vi har 
flotte turmuligheter både til skog, fjell, sjø, parker 

og byliv.  

I tillegg til hovedbygning så disponerer vi også to 
varmestuer i nærheten av Fjellveien.  

De eldste barna våre (3-6 år) er på tur hver dag, 
enten til lekeområdene i tilknytning til varmestuene 

eller andre turmål.  

De yngste barna (0-3 år) disponerer stort sett 
lekeplassen og barnehagehuset i kjernetiden. Dette 

gir muligheter for ro og utforskning av de nære 
omgivelsene. Gruppene benytter også turer i 
nærmiljøet og selvfølgelig til varmestuene våre – 

oftest på vårparten.  

Lek og humor er en sentral del av hverdagen vår – 
både for små og store. 

 

  

VELKOMMEN TIL KIDSA LADEGÅRDEN 
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Kunnskap & innovasjon 

Barn skal se på seg selv som kreative, innovative  
og skapende individer. Deres kunnskapstørst og 
forskertrang skal styrkes og de skal erfare at 

undring og forundring har en selvfølgelig plass  
i hverdagen. I Kidsa Barnehager vet vi at barna  
er fremtiden. Derfor jobber vi hver dag med å 

forberede dem – ikke bare for skolen, men for  
livet. Fremtiden trenger verdensborgere som er 
nysgjerrige, kreative og spørrende. 

Fire områder er sentrale for vår pedagogiske 
kvalitet og gir gode rammer for årsplanens innhold; 
trygg tilknytning, barnets medvirkning, lek = læring, 

samt realfag og estetikk. 

For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 

• De skal få oppleve å temme og slippe løs 
vann i bekker og dammer 

• De skal få oppleve å holde et levende 
vesen som meitemark, barkebille, 
rompetroll og lignende 

• De skal få bygge, skape ting som ingen 
har sett maken til – eller så er det make 
til vennens 

• De skal få oppleve naturens under 
 

 

Quest 2018 

Kidsa Barnehager skal sammen med Norlandia 
barnehagene ha et årlig «Kunnskap & Innovasjons» 
-arrangement. I år skjer det i uke 5 og tema er 

SCIENCE! 

Leonardo da Vincis forskning og innovative 
nysgjerrighet gir oss utgangspunkt og kraft for årets 

Quest. Vi og barna skal sette noen vitenskapelige 
fotavtrykk dette barnehageåret, og det skal vi i vår 
barnehage gjøre på denne måten: 

 

• Vi får besøk av Leonardo da Vinci i uke 5 
med en beskjed fra eldre tider til oss om noe 
spennende og/eller viktig han vil at vi i Kidsa 
Ladegården skal hjelpe han med. Dette kan 

føre til mange spennende oppdagelser og 
utfordringer fremover. 
 

• Vi voksne har ører og øyne åpne for å finne 
ut hva barna undrer seg over. 

 
• Målet er å leke, utforske og undre oss 

sammen på barnas premisser. 

 

  

FELLES SATSNINGSOMRÅDER I  
KIDSA BARNEHAGER 

TRYGG TILKNYTNING  BARNETS MEDVIRKNING  LEK = LÆRING  REALFAG OG ESTETIKK 

For at et barn skal kunne ta  

til seg ny kunnskap, utforske, 
undre seg og tenke kreativt, er 
det en forutsetning at barnet 
opplever å være trygt. Utrygge 
barn bruker sin energi på å søke 
trygghet. Vi anvender innsikter 
om tilknytning fra John Bowlbys 

utviklingspsykologiske teorier 
for å fremme et miljø av samspill 
og trygg tilknytning. Trygghet 
kommer når barn opplever at 
behov blir møtt på en sensitiv  
og ivaretakende måte. Barna  
får hjelp til å regulere følelser  

og de får trøst når de er ute av 
seg. Våre ansatte er fysisk og 
emosjonelt tilgjengelige. 

 Danning utvikles i et sosialt og 

kulturelt fellesskap og er en 
livslang prosess. Barna blir tatt 
på alvor i hverdagslivet; de blir 
sett og hørt, og deres mening 
blir vektlagt. Barnehagen er et 
fellesskap hvor både ansatte  
og barn hører til. Barna har  

en stemme som fellesskapet 
trenger for å være vitalt og 
demokratisk. I samspill som 
fremmer medvirkning stiller 
både barnet og den voksne seg 
åpne for hverandres innspill 
 – rollefordelingen er fleksibel. 

Vi skaper plass til kreativitet 
gjennom å åpne for barns 
medvirkning, også der barn 
uttrykker motstand og uenighet. 

 Barn lærer gjennom lek. Å leke er å 

lære. Lek er en opplevelsestilstand 
som gir mening, fremmer læring og 
gir ny kunnskap. Pedagogen  
tar utgangspunkt i øyeblikkets 
forutsetninger og barnets 
interesser og behov, og former 
sitt pedagogiske design etter det. 

Øyeblikkets didaktikk er en styrke 
i det pedagogiske arbeidet. Vi 
bruker Csikszentmihalyis flow- 
begrep som inngangsport for 
å forstå lekens natur. Balansen 
mellom egne ferdigheter og de 
utfordringer en stilles overfor er 

sentralt. Ved god balanse oppleves 
“flow”, en optimal motivasjon, 
konsentrasjon, læring og mestring. 
Vi lar barnas egen nysgjerrighet og 
kunnskapstørst vise vei når læring 
skje gjennom lek. 

 Vi vil styrke det tverrfaglige 

blikket på estetiske fag og realfag. 
Estetikk er sansekunnskap - 
koblet til læren om det vakre,  
til kunsten og kunstuttrykket. 
Gjennom sansene blir man 
oppmerksom på verden her-  
og-nå. Gjennom estetikk og 

sanser forholder barnet seg til 
verden på en naturlig måte.  
Barn lærer naturvitenskapelige 
sammenhenger gjennom  
sine skapende, kunstneriske 
prosjekter. Matematikk er over 
alt. Våre ansatte trener på å 

oppdage og utforske realfag  
og kunstuttrykk i hverdagen 
sammen med barna. 
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Trygg tilknytning 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med 

hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og  
lek, og fremme læring og danning som grunnlag  
for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 

grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv 
og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet 
og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, 

tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som 
kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og 
som er forankret i menneskerettighetene. 

(BARNEHAGELOVEN § 1 FORMÅL, 1 LEDD) 

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. 
(RAMMEPLANEN KAP.3 S.19) 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge 

til rette for at barnet kan få en trygg og god start 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 barnegrupper. 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. 
(RAMMEPLANEN KAP.6 S.33) 

I Kidsa Ladegården skal personalet: 

• Være en trygg base for utforskning. 

• Alltid vær: Større – Sterkere - Klokere – God 

For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 

• At de daglig skal fortelle om hverdag og 
fantasi og bli lyttet til. 

• At de daglig skal få tulle og tøyse 

• At de voksne har nære relasjoner til barna – 
og møter dem med et smil 

• At barna blir sett og hørt- ved at vi setter 
ord på det vi tror barnet føler 

En god start i barnehagen (tilvenning)  
For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 

• Primær voksen som har ekstra fokus på 
«sitt» barn. 

• Tett kontakt med foreldre for å trygge både 
barn og foreldre – jevnlige tilbakemeldinger 
om hvordan barnet har det 

• Barnet skal i første omgang bli kjent med sin 
gruppe 

 

Overgang til ny avdeling/primærgruppe/base 
For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 

• Går på besøk til de andre gruppene 

• Går turer på tvers av avdelingene. Spesielt 
på våren. 
 

Overgang til skolen  
For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 

• Vi har samarbeid med SFO og skolen 
• Vi har førskoletreff med de andre 

barnehagene 

• Vi samarbeider med foreldrene 
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Barnets medvirkning 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, 

og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et 
utfordrende og trygt sted for fellesskap og 

vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og 
likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering.  

(BARNEHAGELOVEN § 1 FORMÅL. 3 LEDD) 

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 
planleggingen og vurderingen av barnehagens 
virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse 

på det som skjer i barnehagen.  
(RAMMEPLANEN KAP.4 S.27) 

I Kidsa Ladegården skal personalet:  

• Åpne opp for barns medvirkning og 
kreativitet. 

• Bruke refleksjonsmodell som verktøy for å 
fremme systematisk kritisk refleksjon over 
egne samspillsmåter. 

• I vår barnehage skal barnet oppleve å 
medvirke til sitt hverdagsliv, dette skal være 

grunnlaget i alt vi gjør. 

For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 
Alle skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og 

medvirker i samsvar med alder og modning 

De voksne har ikke alltid svar 

Voksne observerer samspill mellom barna og har da 
mulighet for å se hvor interessen er 

Trivselsundersøkelse blant 5-åringene våre – sånn at vi   

som voksne bedre kan forstå barns ønsker, tanker og 
drømmer - om hva som er viktig her i livet. 
 
 

Lek = Læring 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, 

og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et 
utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. 

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og 
motarbeide alle former for diskriminering. 

(BARNEHAGELOVEN § 1 FORMÅL, 3 LEDD) 

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. 

(RAMMEPLANEN KAP.3 S.20) 

I Kidsa Ladegården skal personalet:  

• Anerkjenne og gi plass til barns undring og 
lekende tilnærming til verden for å fremme 
kunnskapstørst, skapertrang og livsglede! 

For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 
• Lekestasjoner inne og ute skal oppleves 

som innbydende og bidra til inspirasjon.  

 

• De skal erfare medbestemmelsesrett i 
hvordan utformingen av stasjonene skal 
være 

 

• Voksne som undrer seg over hvilken måte 
vi bidrar til utvikling i barnas leke og 
forskningsprosesser. 
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Realfag og estetikk 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og 

utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle 
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal 

ha rett til medvirkning tilpasset alder og 
forutsetninger. 

(BARNEHAGELOVEN § 1 FORMÅL, 2 LEDD) 

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende 
miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, 
utforske, lære og mestre. Barnehagen skal 
introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, 

materialer og redskaper som bidrar til meningsfull 
samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og 
vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges 

til grunn for deres læringsprosesser. 
(RAMMEPLANEN KAP.3 S.22) 

I Kidsa Ladegården skal personalet:  

• Støtte opp under skapende prosesser. 

• Kunne kjenne igjen matematikk og naturfag 
i barnas måte å uttrykke og oppdage det på. 

• Forstå hvordan de estetiske fagene og 
realfagene i barnehagen henger sammen. 

For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 
• Barna skal få ta med seg skatter de finner på tur. 
• De skal få sortere likt og ulikt 
• For de minste skal kunsten kunne tas på, erfares 

med kroppen og kanskje smakes og luktes på.  
• «Hva vil barna gjøre med dette materialet og ikke 

hva kan vi lage sammen med disse barna» 

• Realfag er en naturlig del av barns hverdag – som 
at de kan ligge på bakken og se figurer i skyene. 

 

 

Tilrettelegging 

Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske 
tilbudet etter barnas behov og forutsetninger,  
også når noen barn har behov for ekstra støtte  

i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal 
sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig 
får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske 

tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et 
inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen 
skal vurderes underveis og justeres i tråd med 

barnets behov og utvikling. 
(RAMMEPLANEN KAP.7 S.40) 

Barna i Kidsa Ladegården skal oppleve medvirkning 
og progresjon. 

For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 

• At vi tilrettelegger for det enkelte barn 
• At de opplever at vi respekterer deres 

uttryksform ved at vi tilfører for det enkelte 

barn kjente leker og materiell. For eksempel 
matvarer i butikk leken. 

• At alle barn skal få tegne en drage selv om 
målet for aktiviteten var en annen 

Samarbeid med hjemmet 

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

og fremme læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling. 

Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til 
medvirkning og arbeide i nært samarbeid og 
forståelse med foreldrene. 

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal 
alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og 
personalet har et felles ansvar for barnets trivsel og 

utvikling. 
(RAMMEPLANEN KAP.5 S.29) 

For barna i Kidsa Ladegården betyr dette:  

• Vi skal være tilstede i levering og 
hentesituasjonen.  
 

• At vi sammen med foreldrene setter lek på 
dagsordenen og deler forskning på området 

 
• Vi har møteplasser, som sommerfester, 

avdelingstreff o.l., hvor vi har inkludering og 

trivsel som mål for foreldre og barn 
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Fagområdene gjenspeiler områder som har 
interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, 

og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling 
og helse. Barnehagen skal se fagområdene i 
sammenheng, og alle fagområdene skal være en 

gjennomgående del av barnehagens innhold. I 
samiske barnehager skal arbeidet med fagområdene 
ta utgangspunkt i samisk språk, kultur og 

tradisjonskunnskap. 
(RAMMEPLAN KAP.9 S.47) 

 

 

 
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. Barnehagen skal bidra til at barn leker 

med språk, symboler og tekst og stimulere til 
språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. 

(RAMMEPLAN KAP.9 S.47) 

For oss i barnehagen betyr det at vi skal marineres i 

fortellinger, sanger og bøker. Vi skal bli kjent med 
forskjellige rollefigurer 

For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 
• Bøker og sanger skal være lett tilgjenngelige 

 

• De skal Bli kjent med «Henry» – som er god 
på førstehjelp 

 
• Bli kjent med Vanja og Eldar som er gode på 

brannvern 

 

• Bli kjent med Den litt ville hunden Tassen og 
den rolige Sneglen 
 

• Bestyrerinnen – Pedellen – Leonardo 
 

 
  

RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER 

Kommunikasjon, språk og tekst 
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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. 

 (RAMMEPLAN KAP.9 S.49) 

Vi er en urban friluftsbarnehage 

For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 

• De eldste barna er på tur hver dag og 
opplever naturens skiftninger – med leken i 

fokus 
 

• De skal klatre i trær og oppleve at de tør å 
klatre en grein høyere enn dagen før 
 

• De skal få hoppe i dammer og lage sølekaker 
 

• De minste barna utforsker nærmiljøet i sitt 
tempo 
  

• Leke i lavvo og under en busk og kunne gå 
barbeint i gresset 
 

• Alle barna kan kle seg ut, male seg med kull 
og spise en makk - om de vil 
 

• De får oppleve bål – og bålstemning 
 

• De skal oppleve at det å samles rundt et 
måltid gjør godt 

  

 

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 KAP.9 S.50) 

Vi bruker naturen til aktivitet og lek. Vi bruker fotau 
og plasser rundt barnehagen som utvidet 
kunstuttrykks område. Vi har gangavstand til mange 
av byens kulturarenaer, museer og andre inntrykk.  

For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 

• De blir kjent med Naturkunst 
 

• De skal finne skattekart og andre skatter i 
løpet av sin tid i barnehagen 
 

• De skal få skape, lytte og danse til musikke 
fra alle verdens hjørner – både på tur og i 
barnehagen. Inne som ute 

 
• Barna blir kjent med kunst fra nærmiljøet 

som skulpturer og veggmalerier 

 

• Får kjennskap til nærmiljøets historie  
 

• Utforsker materialer 
 

• De lærer farger 
 

   

Kropp, bevegelse, mat og helse Kunst, kultur og kreativitet 
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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. 

(RAMMEPLANEN KAP.9 S.52) 

Barnehagen ligger flott til med muligheter for bruk 
av fjell, skog og sjø. 

For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 

• Bli kjent med naturens mangfold 
 

• Bruke naturen som lekeplass 
 
 

• Passe på og ta vare på naturen/bærekraftig 
utvikling 
 

• Sortere avfall og bli bevisst bruk av metall, 
plast og papir i barnehagen 
 

• Slå av lys når vi ikke er i rommet/barnehagen 

 

 

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. 

(RAMMEPLANEN KAP.9 S.53) 

Vi bruker hverdagssituasjoner som utgangspunkt. 

For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 

• Vi samtaler med barna om antall, rom og 
form i formelle og uformelle aktiviteter. 

 
• De skal få ligge på ryggen å se på skyer 

 

• De skal få bygge hytter inne og ute 
 

• Konstruere, sortere og rydde 
 
 

 

Antall, rom og form Natur, miljø og teknologi 
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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. 
(RAMMEPLANEN KAP.9 S.54) 

Vi tar utganspunkt i likheter og ulikheter hos oss på 
avdelingen og i barnehagen 

For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 

• Bli kjent med hverandre – barna hjelper 
hverandre for eksempel i på og avkledning 
 

• Presentere hverandres familier 
 

• Sosial kompetanse gjennom Steg for steg – 
kjennskap til følelser 
 

• Hverdagsamtalene hvor vi undrer oss om likt 
og ulikt 

 

 

Barnas 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. 

 (RAMMEPLANEN KAP.9 S.50) 

For barna i Kidsa Ladegården betyr det at vi har en 
aktiv rolle i nærmiljøet. Vi er også norges eldste 

barnehagebygning og har derfor minst en gang i 
året fokus på barnehagens og nærmiljøets historie 

For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 

• Samarbeid med andre barnehager 
 

• Samarbeid med skolene 
 

• Samarbeid med seniorsenter 
 

• Samarbeid med skogvokteren 
 

• Barna blir kjent med barnehagens og 
nærmiljøets historie 

 

 

Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn 
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Årsplanenes innhold skal beskrives nærmere i 
barnehagens periodeplaner. Periodeplaner skal 

lages for å sikre at barnehagen klarer å nå sine 
målsetninger. Disse planene beskriver hva vi skal 
gjøre og hvordan vi skal gjøre det. 

Planlegging, vurdering og  

dokumentasjon 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet 

som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre 
har rett til medvirkning i disse 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. 

(RAMMEPLANEN KAP.7 S.37) 

Barna i Kidsa Ladegården skal oppleve medvirkning 

og progresjon. 

Kidsa Ladegården bruker MyKid som 
informasjonskanal til foreldrene. Alle foreldrene har 

minst en samtale med pedagogisk leder evt 
primærkontakt pr år. 

For barna i Kidsa Ladegården betyr dette: 
• MyKid skal gi god sammenheng og 

kommunikasjon mellom hjem og barnehage 

 

• Kjekt å vise bilder om vennskap og 
aktiviteter til familie og kjente. 
 

• Barn og foreldrene gjennkjenner barnehage 
hverdagen 

 

 

  

PLANLEGGING, VURDERING OG 
DOKUMENTASJON 
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BARNEHAGENS AKTIVITESKALENDER 

 DATO AKTIVITET 

JANUAR Uke 4 Gamle dager/ barnehagensbursdag 132 års dag  

FEBRUAR 
Uke 5 
Uke 9 

 
Pang start på Leonardo prosjekt som skal foregå i 2018 
Skolens vinterferie 
Karneval 

MARS  Påskeferie 

APRIL   

MAI  17.mai 

JUNI 14. Stoltzen opp for alle førskolebarn i Kidsabarnehagene. 

JULI 16.-27. Barnehagen sommerstengt. 

AUGUST  Oppstart nye barn 

SEPTEMBER   

OKTOBER 8. - 12. Skolens høstferie 

NOVEMBER  Foreldrebesøk på avdelingene (nov/desember) 

DESEMBER  

Lucia 
Nissefest 
Kirkebesøk 
 



 

16 

 
 

 

KONTAKTINFORMASJON 

NAVN TELEFON E-POST 

Daglig leder, Elin Vik 

 
Assisterende leder, Solveig Stokke 
 

55 316 316 
Elin.Vik@kidsabarnehager.no 
Solveig.Stokke@kidsabarnehager.no 

AVDELING Mulen 
40469634 

 

Tone Lirhus, pedagogisk leder  Tone.Lirhus@kidsabarnehager.no 

Bente Larsen   

Mona Flæsland   

AVDELING  Sagen 

 
40498967  

Kari Horpestad, pedagogisk leder  Kari.Horpestad@kidsabarnehager.no 

Astrid Andersen   

Mette Warolin   

AVDELING Maremine 
94001412 
 

 

Benedikte Bergli-Johnsen, 
pedagogisk leder 

 Benedikte.Bergli@kidsabarnehager.no 

Charlotte Daviknes   

Anne- Kristin Mikalsen 

Rehanguli  Kamili 
  

AVDELING  Tippetue 
 

 
40469633 

 

Gry Norgård, pedagogisk leder 
Mats Presterud Hopp, 
pedagogisk leder 

 
Gry Norgård @kidsabarnehager.no 

Mats.Hopp@kidsabarnehager.no 

Espen Eide   

Ask Arctander   

AVDELING Pilen 

94001440 

 
 

 

Monica Rasmussen, pedagogisk 

leder 
Marianne Tellnes, pedagogisk 
leder 

 
Monica.Rasmussen@kidsabarnehager.no 
Marianne.Tellnes£@kidsabarnehager. 

Hilde Christiansen   

Boemo Hansen   

mailto:Elin.Vik@kidsabarnehager.no
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Utdanningsdirektoratet 

www.udir.no 

• Lov om barnehager 

• Rammeplan for barnehagen 
• Nordisk forskningsdatabase om barn i barnehage 

• Barnehagefakta 
• Null mobbing 

• Nasjonale sentre 

Kunnskapsdepartementet 

www.regjeringen.no 

• Kvalitet i barnehagen 

• Veileder om barns helse, trivsel og miljø i barnehagen 

Helse- og omsorgsdepartementet 

www.regjeringen.no 

• Folkehelsemeldingen 2015 «Mestring og muligheter» 

Helsedirektoratet 

www.helsedirektoratet.no 

• Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen 

Foreldreutvalget for barnehager 

www.fubhg.no 

REFERANSER 

http://www.udir.no/
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