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Velkommen til oss 

 

Velkommen til Kidsa Sandgotna. Barnas beste er det viktigste 

for oss. Hos oss skal barna møte trygghet, ansatte som lytter og ser barnet. I samarbeid 

og forståelse med hjemmet er det vår oppgave å ivareta barnets behov for lek, læring og 

omsorg.  

Vår verden er i stadig endring, og for å ruste barna for dette, ønsker vi å skape 

høykvalitetsbarnehager. Vi baserer vårt arbeid på kunnskap og innovasjon som 

omhandler at vår praksis utvikler seg i tråd med ny kunnskap, forskning og erfaring.  

God ledelse, felles kultur og standard, samt et rikt leke- og læringsmiljø er viktig for 

barna og for oss. I denne planen vil vi beskrive hvordan vi jobber for å nå felles mål  

som også innebærer å ivareta barnehagens egenart. 

 

Litt om Kidsa Sandgotna 
Barnehagen ligger like bak Vestkanten senter i Laksevåg bydel, i skogkanten omringet av et nærmiljø 

som innbyr til aktivitet og turer, holder vi til. Barnehagen har et særpreg med at deler av uteplassen 
vår er skog og natur. Her har vi grillhytte og et overbygget amfi, men viktigst av alt så har vi jord, 

røtter, trær og ulendt terreng hvor barna har mulighet for å utfolde seg selv og være til stede i 
naturens omgivelser. Området brukes av både små- og store gjennom hele året. 

 

 
    På bildet ovenfor ser vi bilde av de eldste  

barna i barnehagen på tur til Alvøskogen. 
 

De ansatte i Kidsa Sandgotna har særlig kompetanse knyttet til språkutvikling og friluftsliv. I tillegg 

har barnehagen opparbeidet seg verdifull kompetanse knyttet til individorientert pedagogikk og 
oppfølging av enkelt barn. 
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Satsingsområder 

Vi har valgt ut noen felles satsingsområder som vi vet har stor betydning for barns trivsel og utvikling. 

Bærekraft er grunnpilaren og omfatter sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. For å understøtte 

vårt fokus ønsker vi å skape aktivitetsglede gjennom Jump, måltidsglede og et balansert kosthold 
gjennom Mat med Smak, og jobbe målrettet med å skape et miljøvennlig samfunn gjennom Go Green. 

Disse står beskrevet under gjeldende fagområde i årsplanen og er hentet fra Rammeplan for 
barnehager.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Samspillskvalitet - CLASS 

For å støtte oppunder implementering av rammeplanen, våre satsingsområder og øvrige lokale 

pedagogiske prioriteringer benytter vi observasjonsverktøyet CLASS. Dette skal støtte oss i å skape 

trygg og god kvalitet på samspillet mellom ansatte og barn.  
 

Barnehagene skal være profesjonelle læringsfellesskap som systematisk utvikler kvaliteten. 
Observasjonsverktøyet CLASS kan støtte oss i systematisk og jevnlig refleksjon over vår praksis, i lys 

av hva forskning forteller oss at har betydning for barns trivsel, trygghet og utvikling. 
 

Om årsplanen 

Årsplanen er vårt arbeidsdokument, samtidig som den viser hvordan vi gjennom Kidsa sine 

satsingsområder jobber for å oppfylle kravene i Lov om barnehager (barnehageloven) og Rammeplan 

for barnehagen. Vi knytter tilbudet godt sammen med lokale og kommunale satsninger. 
Samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage skal fastsette en årsplan for den pedagogiske 

virksomheten. Barnehageloven §2  
 

 
 

Vår pedagogiske visjon er «Med livslang lyst til lek og læring».   

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/
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Barnehagens verdigrunnlag 

Med felles forståelse og i tett samarbeid skal vi gi barnet en god start i livet. Våre verdier og barnesyn 

skal ligge til grunn for våre valg i barnehagen. Vi er opptatt av barndommens egenverdi og ser på 

barna som kompetente og deltakende individ som har innflytelse over egen hverdag. Barnehagen skal 
være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og 
vennskap fritt for krenkelser. 

Våre verdier er «Kompetente og nyskapende med et stort hjerte til det beste for barnet».  
 

 
Mål: Vi møter barna i barnehagene våre med respekt  

og anerkjennelse for deres følelser og behov. 
 

Våre tiltak:  

• Vi benytter vår standard for et godt psykososialt miljø i barnehagen 
• Vi bruker standarden «COS – Trygghetssirkelen» for å øke bevissthet om barns trygghet  

• Vi vil lytte etter signaler og arbeide mot å ivareta barnas følelser og individuelle behov.  
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Mål: Vi møter barnas nysgjerrighet med åpenhet og undring. 
 

Våre tiltak: 

• Quest tema FARGER 

• Vi møter barn med respekt for barnets opplevelsesverden. 

• Vi bruker her- og nå situasjoner som en arena for lek og læring. 

 
 

 

 
Mål: Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre,  

verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Rammeplanen s. 9 

 

Våre tiltak:  

• I tilvenningsfasen er vårt fokus barnas trygghet, styrke deres tilhørighet og sørge for at vi blir 

godt kjent med hverandre.  

• Vi anerkjenner viktigheten av at barna blir gitt tid, rom og sted til å bli sett og hørt. 

• Barnehagen tar initiativ til kulturellemøter hvor vi gir rom for barnas egen kulturskaping. 

 

Støttemateriell: 

Barn og barndom, innhold, refleksjonsspørsmål og filmer 

Lov om barnehager § 41. Nulltoleranse og forebyggende arbeid 

Dialogmodellen 

Kjønn og likestilling 

Foredrag UDIR: Livsmestring og helse 

Standard for et godt psykososialt barnehagemiljø 

 

 

«Det eneste vi trenger for å bli gode filosofer, er evnen til å undre oss». 

Jostein Gaarder 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/verdigrunnlag/barn-og-barndom/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=lov%20om%20barnehageer#shareModal
https://dialogmodellen.no/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-kjonn-og-likestilling/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/webinar-livsmestring-og-helse/
https://tqm7.tqmenterprise.no/NorlandiaChildCare/Administration/Document/LoadDocumentContent/45122?version=1&printMode=Original&forOL1=norlandiachildcare
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Barnehagens formål og innhold 

Trygghet og omsorg ligger som en grunnmur når barnet gjennom lek og nysgjerrighet utforsker og 

lærer om seg selv og omgivelsene. Evnen til undring drives frem i samspill med ansatte som ser hva 
barnet er interessert i. Kunnskap & Innovasjon 

 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek  

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.  
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.  

 
Mål: Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. Rammeplanen s. 19 

 

Våre tiltak: 

• Barnehagen vektlegger en trygg tilknytning. 
• Vi igangsetter aktiviteter hvor barn- og voksne kan være støttende stilas ovenfor hverandre. 

• Vi støtter og oppmuntrer barna til å vise omsorg og empati for andre. 
 

Støttemateriell:  

Film UDIR: Omsorgsfulle relasjoner  

Film UDIR: Trygghet for de yngste 

 

 

Mål: Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Rammeplanen s. 20 

 

 

Våre tiltak:  

• Vi observerer og analyserer leken, støtter ved behov og trer inn og ut av leken der det er 
nødvendig. 

• Personalet tilrettelegger for vennskap gjennom lek.  

• Personalet organiserer rom og lekematerial. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-omsorgsfulle-relasjoner/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-trygghet-for-de-yngste/
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Barnehagen skal fremme danning og læring  

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over  
egne handlinger og væremåter. 

 

Mål: Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til  

omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse  
i demokratiske fellesskap. Rammeplanen s. 21 

 

Våre tiltak: 

• Personalet tar initiativ til at barna skal få si sin mening. 

• Personalet skal vise vilje til å legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og 
handlinger. 

• Barnehagen tilrettelegger for meningsfulle opplevelser og støtter barnas identitetsutvikling og 
positive selvforståelse. 

 

Barns medvirkning 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre  
til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.  

 

 
 

Mål: Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen  
og vurderingen av barnehagens virksomhet. Rammeplanen, s. 23 

 

Våre tiltak: 

• Barnesamtale med førskolebarna  

• Inviterer til samtaler med barna om hva som skal skje, og gir dem reel mulighet til å påvirke. 

• Vi finner motivasjon for vårt arbeid i å ta på alvor barnas tilbakemeldinger. 

 

Støttemateriell:  

Film UDIR: Barns medvirkning  

Barnesamtalen (Krever innlogging) 

 

 

  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/barnekonvensjonen/#barns-medvirkning
https://tqm7.tqmenterprise.no/NorlandiaChildCare/Administration/Document/LoadDocumentContent/45131?version=1&printMode=Original&forOL1=norlandiachildcare
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Samarbeid mellom hjem og barnehage 

 

Mål: Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål.  
Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets  

trivsel og utvikling. Rammeplanen s. 29 

 

Våre tiltak: 

• Foreldresamtaler  

• Foreldreråd og Samarbeidsutvalg (SU)  

• MyKid og våre interaktive hjemmesider  

• Nasjonal foreldreundersøkelse  
Eksterne samarbeidspartnere  
Kidsa Sandgotna er en aktiv bidragsyter i tverrfaglig samarbeid, og bidrar til helhetstenkning i 
pedagogisk arbeid og utvikling. Våre eksterne samarbeidspartnere er:  
Barnehagemyndigheten i Bergen kommune, PPT, Barnevernstjenesten, Barnehuset, 
helsestasjon, barnehagene og skolene i kommunen og Bergen universitet- og høgskolemiljø.  
  

 

Gode overganger  

Vi legger til rette for at alle barn og familien skal oppleve at overgangene er preget av trygghet, 
forutsigbarhet og mestring. 

 

Når barnet begynner i barnehagen  

 
Mål: I samarbeid med foresatte legger vi til rette for en trygg  

og god start i barnehagen. Rammeplanen s. 33 

 

I dette arbeidet støtter vi oss til vår standard «En god start.»  

 

https://tqm7.tqmenterprise.no/NorlandiaChildCare/Attachments/Attachment/22434?forOL1=norlandiachildcare
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Våre tiltak: 

• Besøksdag i barnehagen for nye barn. 

• Bli kjent samtale med fokus på hvordan vi kan ivareta barnet best mulig. 

• En kontaktperson til familien og tett dialog med foresatte. 
 

Støttemateriell:  

Trygg og god barnehagestart UDIR 

En god start - undersøkelse 

 

Overganger innad i barnehagen   

 
Mål: Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med  

barna og personalet når de bytter barnegruppe. Rammeplanen s. 33 

 

Våre tiltak: 

• Barna blir kjent med ny avdeling gjennom lek, fellesaktiviteter og på tur med ny avdeling. 

• I Kidsa Sandgotna har vi tradisjon for felles foreldresamtaler mellom ny og gammel avdeling.  

• Vi samarbeider tett på tvers av avdelingene slik at barn og personalet stifter bekjentskap. 

 

Overgang mellom barnehage og skole  

 

Mål: 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 33 

 

Våre tiltak: 

• Vi besøker skolen og SFO. 

• Vi har tett samarbeid med Loddefjord skole og Vadmyra skole, og inviterer lærerne på besøk 
til oss. 

• Vi går på turer til skolene i nærmiljøet. 
 

 

  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-trygg-og-god-barnehagestart/
https://tqm7.tqmenterprise.no/NorlandiaChildCare?returnUrl=https%253a%252f%252ftqm7.tqmenterprise.no%252fNorlandiaChildCare%252fAttachments%252fAttachment%252f22456%253fforOL1%253dnorlandiachildcare
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Barnehagen som pedagogisk virksomhet  
og barnehagens arbeidsmåter 

 

Mål: Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.  
Barn og foresatte har rett til medvirkning i disse prosessene. Barnehagen skal være en  

lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i  

barnehageloven og rammeplanen.  Rammeplanen s. 37 

 

Våre tiltak: 

• Tett samarbeid med foreldreutvalget 

• Ønske om et aktivt foreldresamarbeid 

• Felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet 

Støttemateriell:  

Foredrag UDIR: Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

CLASS støttemateriell (Krever innlogging) 

 

Planlegging, vurdering og dokumentasjon  

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske 

arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. 

 

Mål: Barnehagen skal jevnlig vurdere og dokumentere det pedagogiske arbeidet. Det betyr  
at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 

barnehageloven og rammeplanen. 
 

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, 

vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. Rammeplanen 

 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/webinar-barnehagen-som-pedagogisk-virksomhet/
https://tqm7.tqmenterprise.no/NorlandiaChildCare/Publishing?ol3=43&pl=135041&respType=24
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Våre tiltak: 

• Periodeplaner skal gjenspeiles i vår bildedokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon. 

• Vårt arbeid med CLASS skal bidra til at vi vurderer personalets prosesskvalitet i samspill med 
barn. 

• Vi observerer både systematisk og usystematisk, og vi bruker drivkraft fra våre observasjoner 

til å endre- og utvikle vår pedagogiske praksis. 
 

 

Støttemateriell:  

Pedagogisk dokumentasjon 

Film: Systematisk og usystematisk observasjon 

CLASS Støttemateriell (Krever innlogging) 

 

Arbeidsmåter  

Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn 
mulighet for medvirkning. Les mer om dette i vår plan, Progresjon for det pedagogiske arbeidet. 

 
Mål: Barnehagene skal skape et spennende og variert pedagogisk innhold  

med høy kvalitet på samspill mellom ansatte og barn. 
 

Våre tiltak: 

• Vi benytter observasjonsmanualen CLASS (Classroom Assessment Scoring System)  

• Vi benytter observasjonsmanualen Ecers/Iters 

• Vi møter barn med en individorientert tilnærming og dette kommer fram gjennom vår praksis. 
 

Støttemateriell:  

Ecers/Iters 

Trygghetssirkelen – COS  

CLASS Støttemateriell (Krever innlogging) 

 

Barnehagens digitale praksis 

 
Mål: Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. 

 

Våre tiltak: 

• Vi ønsker å bruke digitale verktøy for å bidra til å skape kulturelle fellesskap for barna. 

• Vi benytter oss av planlagte aktiviteter og impulsive øyeblikk hvor vår digitale praksis kan 
videreutvikle lek, kreativitet og læring. 

 
 

Støttemateriell:  

Kompetansepakke Digital praksis 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/pedagogisk-dokumentasjon/
https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo/stottemateriell-til-rammeplanen-for-sfo/film-observasjon/
https://www.norlandia-stottemateriell.com/
https://www.norlandia-stottemateriell.com/
https://bibsys.instructure.com/search/all_courses?design=udir#337
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Barnehagens fagområder 

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

og skal fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Se gjerne de ulike fagområdene i sammenheng  
med bærekraftig utvikling. 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved 
barnets utvikling.  
 

 

Mål: Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse,  

språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. Rammeplanen s.47 

 

Våre tiltak: 

• Vi arbeider aktivt med å berike barnas språk gjennom å benevne, utvide, forklare og repetere. 

• Vi ønsker å bruke samlingsstunder som en arena for språkutvikling. 

• Personalet initierer til bruk av sang, musikk, rim og regler. 
 

Støttemateriell:  

Språkveileder 

 

Kropp, bevegelse, mat og helse  

I dette arbeidet støtter vi oss mot Jump og Mat med Smak. Jump skal bidra til å fremme barns 

bevegelsesglede og motoriske utvikling gjennom organisert fysisk aktivitet. Aktivitetene i Jump skal 

ivareta barns medvirkning.  

Måltidene i våre barnehager er en vesentlig del av barnehagehverdagen. Måltidene skjer i en hyggelig 

atmosfære og er en arena for utvikling av språk, samhandling og fellesskap, hvor ansatte er viktige 

rollemodeller. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/sprak-i-barnehagen--mye-mer-enn-bare-prat/
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Mål: Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet  

og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Rammeplanen s. 49 

 

I dette arbeidet benytter vi «aktivitetshjulet» og «aktivitetskortene i Jump». 

Våre tiltak:   

• Vi tar i bruk skog- og ulendt terreng i utetiden. 

• Vi bruker det fysiske rommet til motorisk lek og utfoldelse. 

• Personalet deltar og inviterer til bevegelsesglede. 
 

Støttemateriell:  

Film UDIR: Bevegelsesglede 

Onepager Mat med Smak (Krever innlogging) 

Onepager Jump (Krever innlogging) 

 

 
Mål: Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag  

for å utvikle matglede og sunne helsevaner. Rammeplanen s. 49 

 

 

Vi benytter standarden «Vårt gode måltid» (Krever innlogging) 

 
Våre tiltak: 

• Vi tilbyr varierte lunsjmåltider. 

• Måltidet er en pedagogisk arena som gir et handlingsrom for å skape fellesskap og gode 
samtaler. 

• Tar initiativ til å dyrke egen mat, og å følge prosessen «fra jord til bord». 

 

Kunst, kultur og kreativitet   

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget 

skapende arbeid.  

 

Mål: 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. Rammeplanen s. 50 

 

Våre tiltak: 

• Vi tilrettelegger for kreativ aktivitet hvor barn får sanse, utforske og bli kjent med ulikt 
materiell 

• Vi tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 

• Personalet tar initiativ til at barna har tilgang til utstyr, rom og materiell som støtter opp om 
deres lekende og estetiske uttrykksformer. 

 

Støttemateriell:  

Film UDIR: Kreativitet 

 

https://tqm7.tqmenterprise.no/NorlandiaChildCare/Administration/Document/LoadDocumentContent/45124?version=1&printMode=Original&forOL1=norlandiachildcare
https://tqm7.tqmenterprise.no/norlandiachildcare/Attachments/Attachment/22435?forOL1=norlandiachildcare
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-bevegelsesglede/
https://tqm7.tqmenterprise.no/NorlandiaChildCare?returnUrl=https%253a%252f%252ftqm7.tqmenterprise.no%252fNorlandiaChildCare%252fAdministration%252fDocument%252fLoadDocumentContent%252f45127%253fversion%253d1%2526printMode%253dOriginal%2526forOL1%253dnorlandiachildcare
https://tqm7.tqmenterprise.no/NorlandiaChildCare?returnUrl=https%253a%252f%252ftqm7.tqmenterprise.no%252fNorlandiaChildCare%252fAttachments%252fAttachment%252f21629%253fforOL1%253dnorlandiachildcare
https://tqm7.tqmenterprise.no/norlandiachildcare?returnUrl=https%253a%252f%252ftqm7.tqmenterprise.no%252fnorlandiachildcare%252fPublishing%252fDocument%252fLoadDocumentContent%252f45119%253fversion%253d1%2526printMode%253dOriginal%2526forOL1%253dnorlandiachildcare
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-kreativitet/
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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. 

 

 

En gruppe barn som nyter utsikten og en kopp kakao ved skogsområdet vårt. 
 
 

Mål: Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser  

og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Rammeplan s. 52 

 

 

I dette arbeidet vil Go Green danne en grunnmur. Vi jobber mot en fremtid for  

kommende generasjoner. Vi vektlegger at barna skal få økt kunnskap og bidra  

til et miljøvennlig samfunn. 

 
Våre tiltak: 

• Vi bruker naturen som en arena for lek 

• Redusere matsvinn, kildesortere og å drive friferdsel. 

• Vi ønsker å bruke våre naturlige omgivelser gjennom hele året 

• Personalet synliggjør naturfenomener og reflekterer sammen med barna om sammenhenger i 
naturen 
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Støttemateriell:  

Go Green onepager (Krever innlogging) 

Film UDIR: Bærekraftig praksis  

 

Antall, rom og form 

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.  

 

Mål: Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet  
og motivasjon for problemløsing. Rammeplanen 53 

 

Våre tiltak: 

• Personalet ønsker å ivareta matematiske begrep og øke bevissthet i et lærende fellesskap 

• Benytter måltid og andre situasjoner til å ta seg tid til å snakke om former, antall og farger  

• Synliggjøre tall og bokstaver i det fysiske miljø 

 

Støttemateriell:  

Matematikksenteret 

Matematikksenteret: Aktiviteter og læringsressurser 

 

Etikk, religion og filosofi 

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger 
verdier, normer og holdninger. jf. Rammeplan s. 54 

 

Mål: 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. Rammeplan s. 54 

 

Våre tiltak: 

• Vi markerer høytider. 

• Setter fokus på «meg selv» i et kulturelt fellesskap. 

• Vi tar initiativ til å bli kjent med ulike kulturer og vårt eget mangfold. 

Støttemateriell:  

Film UDIR: Filosofi 

 

Nærmiljø og samfunn 

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med 
deltakelse i et demokratisk samfunn.  

 

Mål: Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna  
kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. Rammeplan s. 56 

 

Våre tiltak: 

• Gjennom turer i vårt nærmiljø blir vi kjent med området rundt oss. 

• Vi ønsker å dele opplevelser sammen og se nærmere på hva barna interesser seg for. 

https://tqm7.tqmenterprise.no/NorlandiaChildCare?returnUrl=https%253a%252f%252ftqm7.tqmenterprise.no%252fNorlandiaChildCare%252fAdministration%252fDocument%252fLoadDocumentContent%252f45127%253fversion%253d1%2526printMode%253dOriginal%2526forOL1%253dnorlandiachildcare
https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo/stottemateriell-til-rammeplanen-for-sfo/film-barekraftig-praksis/
https://www.matematikksenteret.no/
https://www.matematikksenteret.no/l%C3%A6ringsressurser/barnehage
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-filosofi/


 

 17 

• Vi ønsker å benytte oss av de tilbud lokalmiljøet har å tilby. 

Støttemateriell: 

Barnekonvensjonen 

 

  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/barnekonvensjonen/
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Kalender  

  

Dato 
 

 

Aktivitet 

Januar 2. januar Planleggingsdag 

Februar Uke 5  
27.02 – 3.3 

Quest – FARGER 
Vinterferie (barnehagen er åpen). 

Mars - 3.3 Vinterferie (barnehagen er åpen). 

April 5.4 til 10.4 Påskeferie (minner om at barnehagen stenger kl. 12.00, 
onsdag 5. april. 

Mai 1. 

17.  
18.  

19. 
29. 

Arbeidernes dag – Fri for barnehager 

Nasjonaldag – Fri for barnehager 
Kristi Himmelfartsdag – Fri 

Planleggingsdag – barnehagen er stengt. 
2. Pinsedag – Fri. 

Juni  Åpen dag 

Sommerfest 

Juli Uke 28 & 29 
Uke 30 

Barnehagen er stengt. 
Redusert åpningstid 7.30 til 16.30 

August 16.  Planleggingsdag 

September 11.  Planleggingsdag 

Oktober Uke 41 Høstferie 

November 3. Planleggingsdag 

Desember 13. Lucia 
Nissefest 

 

Ferie og fridager 

Vi har stengt julaften, nyttårsaften og alle offentlige fridager.  

Barnehagen har også stengt på planleggingsdagene. 

Planleggingsdager i 2023: 

• 2. januar 

• 19. mai 

• 16. august 

• 11. september 

• 3. november 
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