
 
 

 

ÅRSPLAN FOR STEINSFJELLET 

BARNEHAGE 2019-2020. 



ÅRSPLAN FOR STEINSFJELLET BARNEHAGE 2019. 

 

Steinsfjellet barnehage er en privat samvirkebarnehage, og ble startet 25.8.2004. 

I år er det til sammen 52-57 barn i barnehagen, fordelt på 4 avdelinger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I desember er det 12 barn på Lillebjørn, og da økes bemanningen der til 4.  

Den 1.4. er det 12 på Ekorn, og da vil det også være 4 ansatte der. 

 

PERSONALET:  

Daglig leder: 100%. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Antall årsverk per avdeling høsten 2019.  

Antall årsverk til sammen på huset er nå 14,5 + ekstraressurser. 

 

 

 

 

 

Avdeling: Antall 

plasser: 
Alder: Avdeling: Antall 

plasser: 
Alder: 

  Pinnsvinhiet: 18 2-6 års 

avdeling 
Lillebjørn: 9 0-3 års 

avdeling 

  Froskane: 18 2-6 års 

avdeling 
Ekornredet: 9 0-3 års 

avdeling 

  Sum: 36   18  

Avdeling: Årsverk totalt: Barnehagelærere: 
Pinnsvinhiet 3, 2 2 

Froskane 3, 2 2 

Lillebjørn 3 2 

Ekornredet 3 1 

Kjøkken 0,8  

Nestleder 0,2 (1) 

Vaktmester 0,1  

Sum 14,5 6 



HOVEDMÅL: 

 

VÅR VISJON ER: Trygghet, latter, lek og glede. 

MÅL: Barna skal utvikle grunnleggende sosiale og motoriske 

ferdigheter, med vekt på fagområder i rammeplanen.  

Å skape miljø der barna kan utforske verden gjennom lek og samspill med 

andre barn og voksne, og ha barnet i fokus: 

 TRYGGHET. Trygghet og tilhørighet, god tilvenning og tilknytning.  

 

 VENNSKAP OG FELLESSKAP. Legge til rette for vennskap, samvær 

og lek med andre. Glede og humor. 
 

 GODT SELVBILDE. Støtte barnets selvfølelse, og sørge for at 

barnet får et positivt selvbilde og blir selvstendig. Bevissthet på 

egne sterke sider. Barnet skal bli møtt med lydhørhet, innlevelse og 

vilje til samspill. 
 

 GOD MOTORISK OG SOSIAL UTVIKLING. Utvikle evnen til å 

reflektere over egne handlinger og væremåter. Utvikling, læring, 

omsorg, oppdragelse og sosialisering. 
 

 FØRSKOLEGRUPPE. Forberede 6-åringer på å begynne på skolen. 
 

 

 

 



 

TEMA 2019-2020: TA VARE PÅ MILJØET. 

 

 

ÅRSTIDER OG TRADISJONER. 

Tilpasset aldersgruppene, de største barna går i dybden om tema. 

 

1. Årstider: Hva skjer i naturen i løpet av året?  
 Høst: Grønnsaker, frukt og bær som dyrkes her, smake, lære navn. Hva skjer i 

naturen? Blomster, trær, fugler, dyr. Klær som passer til ulikt vær.  

 Jul: Hva er advent, hvorfor feirer vi jul? Adventsamlinger hver mandag om julens 

budskap. (Jfr. Rammeplanen og barnehageloven). Leser bøker. 

Lage julepynt, bake kaker, lager presanger. Pynte juletre, julesanger.  

 Vinter, vår og sommer: Som høst, tilpasset denne årstiden. 

 

2. Tradisjoner: Avdelingene tar dem opp som tema i forkant. 

 

 
 

 

MANGFOLD: Ha fokus på ulike kulturer, barn fra andre land i vår barnehage. 

BARNEHAGEDAGEN

SAMEDAGEN 6.2.

PÅSKEFROKOST

FRILUFTSUKA

KARNEVAL

MAIFEST

SOMMERFEST
TILVENNING

BRANNVERNUKE

HØSTFEST

FN-DAGEN

LUCIA

NISSEFEST



LEK. 

«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. 

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle 

bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom 

for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og 

kulturelt fellesskap.»  (Sitat fra Barnehageloven § 2, Barnehagens innhold).  

Sitat fra Rammeplanen: 

 Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig 

side ved barnekulturen.  

 Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og 

språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap.  

 Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I 

samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. På den andre 

siden kan makt og utestenging i leken hindre vennskap og gode relasjoner. 

 Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Ved å late som, går barn inn i 

sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser.  

 Lek med den fysiske verden både ute og inne innebærer utforsking og bearbeiding av inntrykk.  

 Utelek og uteaktivitet er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på, uavhengig av 

geografiske og klimatiske forhold. Barna bør få impulser og inspirasjon til leken gjennom 

opplevelser i nærmiljøet.  

 Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Barnehagens innhold bør 

inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse.  

 Personalet skal observere, analysere, støtte, delta og berike leken på barnas premisser. 

 Dette vil også danne grunnlag for å sikre at alle barn får gode erfaringer og en opplevelse av å 

mestre samspillet med andre barn i lek. Barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller 

ødelegger andres lek, må gis særskilt oppfølging. 

 

DERFOR BØR DET LEKES!! 

 
 

 

GIR TRYGGHET FÅR VENNER
FOREBYGGER 

PROBLEMATFERD
FÅR BEDRE FANTASI

FÅR UTVIKLET 
EMPATI

LÆRER MER FÅR ØKT IQ BLIR FYSISK 
STERKERE

LÆRER LEKEKODER FJERNER FRYKT
FØRER TIL ØKT 
SAMHOLD OG 

BEDRE SAMARBEID
SOVER BEDRE



SOSIAL KOMPETANSE.  
 

«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) 
 

«Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle 

barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.» (Barnehageloven § 2 

Barnehagens innhold, 4.ledd) 

 

 

 
 

SOSIAL KOMPETANSE INNEBÆRER:  

Å Vente på tur, lytte til andre, dele med andre, løse konflikter og ha empati for andre. 

 

FOREBYGGE MOBBEATFERD:  

Det er viktig at vi jobber målrettet for forebygge mobbing, unngå krenkelser og registrere 

mulig mobbeatferd, slik at vi kan gå inn så tidlig som mulig for å endre den. 

 

 

 

LEGGE TILRETTE 
FOR POSITIV 

SAMHANDLING 
MED ANDRE

TILEGNES 
GJENNOM 

SAMSPILL MED 
ANDRE

UTVIKLES 
GJENNOM 

HANDLINGER OG 
OPPLEVELSER

EVNE TIL 
INNLEVELSE OG 

MEDFØLELSE

STØTTE BARNET 
TIL Å TA ANDRES 

PERSPEKTIVER

PERSONALET 
LEGGER TILRETTE 

FOR ET VARMT OG 
INKLUDERENDE 

MILJØ

PERSONALET ER 
ROLLEMODELLER

FOREBYGGE 
MOBBEATFERD



KOMMUNIKASAJON, SPRÅK OG SPRÅKUTVIKLING. 
 

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Vårt mål er å gi barna: 

 Varierte og rike erfaringer som er avgjørende for å forstå begreper. 

 Samtale om opplevelser. 

 Bruke språket for å uttrykke følelser, tanker, ønsker og erfaringer til å løse konflikter, og i 

lek og samspill med barn og voksne. 

 Bruke bøker, muntlige fortellinger, eventyr, spill, poesi, dikt, rim, regler og sanger for å berike 

språket. 

 Stimulering av barns verbale og non-verbale kommunikasjon, og legge til rette for at alle barn 

involveres i samspill og i samtaler. 

 Et godt språklig forbilde, og være lydhøre for kommunikasjon med alle barn. De voksne må 

være bevisst på sine roller. 

 
 

SPRÅK

SPRÅKGRUPPER

KOMMUNIKASJON

SPRÅKKISTEN

LITTERATUR

SPRÅKSPRELL

STIMULERING

SPRÅKUTVIKLING

SNAKKEPAKKEN

GJENTAKELSE

GREP OM 
BEKGREPER



VERKTØYKASSENS ÅRSHJUL I STEINSJELLET BARNEHAGE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUGUST: 

TILKNYTNING 
OG FORELDRE-

SAMARBEID

SEPTEMBER: 
GODE 

BESKJEDER,  
ROS OG 

OPPMUNTRING

OKTOBER:   
DEN 

PLANLAGTE 
SAMTALEN, 
UNDRING.

NOVEMBER: 

LEK, 
ORGANISERING, 
VOKSENROLLEN

DESEMBER: 

BARNE-
SAMTALEN

JANUAR: 

REGLER OG 
GRENSER

FEBRUAR: 

MARTE MEO

MARS: 
VOKSNES 

HOLDNINGER 
TIL BARN.

APRIL:

LEK, 
ORGANISERING, 
VOKSENROLEN

MAI:              
DEN 

PLANLAGTE 
SAMTALEN VED 

BEKYMRING.

JUNI: 

REPETISJONER, 
TILKNYTNING

JULI: 

REPETISJONER, 
TILKNYTNING



OMSORG 
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. (Barnehageloven § 

1 Formål, 1.ledd, første punktum). 

 

 

 

 

BARNEHAGEN SOM KULTURARENA 
Rammeplanen sier at: ”Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og 

kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle 

opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet.  

 

Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med 

kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, 

eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon.  

Fagormrådet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, 

dans, drama, språk, litteratur, film arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur 

bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer.” 

Vi vil gi barna ulike opplevelser innenfor kunst, kultur og estetikk. Progresjonsplanen 

synliggjør hva vi gjør sammen med barna innenfor dette området. 

 

 

 

 

 

BARNA HAR RETT TIL 
OMSORG. DET ER EN 
FORUTSETNING FOR 

BARNAS  TRYGGHET OG 
TRIVSEL.

DET ER VIKTIG Å SE DET 
UNIKE VED BARNET, OG GI 

DET NØDVENDIG HJELP 
OG STØTTE.

DEN VOKSNE SKAL VÆRE 
LYDHØR, VISE INNLEVELSE 
OG LEGGE TILRETTE FOR 

OMSORGSFULLE 
RELASJONER.

OMSORG ER KNYTTET TIL 
OPPDRAGELSE, HELSE OG 

TRYGGHET.

Personalet skal  møte alle 
barn med åpenhet, varme 

og interesse, og vise 
omsorg for det enkelte 

barn.

PERSONALET SKAL BIDRA 
TIL AT BARNA KAN 

UTVIKLE TILLIT TIL SEG 
SELV OG ANDRE.

OMSORG ER EN VIKTIG 
FORUTSETNING FOR 

UTVIKLING, LÆRING OG 
DANNING.

PERSONALET HAR ET 
SPESIELT ANSVAR FOR 
BARN SOM OPPLEVER 

OMSORGSSVIKT.



PROGRESJONSPLAN FOR STEINSFJELLET BARNEHAGE 2014 
DE 7 FAGOMRÅDENE FRA RAMMEPLANEN. 

I følge den nye rammeplanen skal arbeidet med fagområdene tilpasses det enkelte barns og gruppens interesse.  

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

1-2 år 

Mål:  

Barna skal bli kjent med språket gjennom sang, høytlesing, samtale og kroppsspråk. 

 

Metode/tiltak:  

 Lære dagligdagse begreper 

 Lese bøker og rim og regler 

 Bruke kroppsspråk for å gjøre seg forstått, og etter hvert henvende seg verbalt. 

 Følge enkle instruksjoner, imitere lyder 

 Ha pekeplansjer til påleggsvalg ved behov 

2-3 år 

Mål:  

Barna skal utvikle språket 

 

Metode/tiltak:  

Personalet må skape et språkstimulerende miljø 

 Lek med lyd, sang, rim og regler 

 Fortelle eventyr, dramatisering. Bruke flanellograf 

 Snakkepakken, språkkista, grep om begreper 

3-4 år 

Mål:  

Barna skal bruke språket for å uttrykke følelser og ønsker, til å løse konflikter og til å samhandle med andre. 

 

Metode/tiltak: 

 Lekegrupper 

 Gi barna opplevelser og erfaringer 

 Sang, eventyr, teater, rim og regler, dramatisering 

 Bruke flanellograf og snakkepakken 

 Verktøykassen 

5-6 år 

Mål: 

Barna skal få se hvordan vi kan ta vare på det vi forteller ved å skrive det ned. 

 Bruke språket for å uttrykke følelser, behov og meninger 

 Kunne fortelle en historie, kunne skrive navnet sitt 

 Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas kulturelle uttrykk og identiteter og fremme 

mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer 

 

Metode/tiltak: 

Leke med ord og setninger. Rime. 

 Fortelle selv og lytte når andre forteller, fortelle gåter/vitser 

 Lekeskrive / lage border 

 Klappe rytme i ord 

 Bli kjent med data som verktøy 

VOKSENROLLEN:  

Skape et språkstimulerende miljø. Tilpasse språk til barnas alder. Gi barna tid til å uttrykke seg, ikke snakke 

for dem eller rette barns feil, men gjenta det korrekt i en naturlig sammenheng etterpå. Med de minste 

barna må vi være veldig konkrete og snakke om de nære tingene. Vi benevner kroppsdeler, navn på klær, mat, 

leker og gjentar og gjentar. Oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim og rytme La barna møte 

symboler som bokstaver og tall. Skape spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. 



ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

1-2 år 

Mål: 

Barna skal utvikle toleranse, empati og interesse for hverandre. 

Metode/tiltak:  

 Personalet må gi barna rom for samspill.  

 Være gode rollemodeller i lek og hverdagssituasjoner. 

 Bruke begreper: Lei seg, glad, sint, trist. Bruke dukker som eksempel. 

 Dele med hverandre. 

 Være god mot hverandre. 

2-3 år 

Mål:  

Barna skal tilegne seg samfunnets normer og verdier. Få kjennskap til kristne høytider.  

Metode/tiltak:  

 Personalet formidler hvorfor vi feirer jul og påske.  Prest/ kateket på besøk. 

 Sosial kompetanse. 

 Bruke begreper: Lei seg, glad, sint, trist. Bruke dukker som eksempel. 

 Dele med hverandre. 

 Være god mot hverandre. 

3-4 år 

Mål:  

Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier 

Metode/tiltak: 

 Personalet må gi anledning til undring, tenking, samtaler og fortellinger om grunnleggende spørsmål.  

 Hjelpe barna i konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger.  

 Møte barns spørsmål og undring med alvor og respekt. 

 Forut. 

5-6 år 

Mål:  

Barna skal få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider og religioner som er representert i barnegruppa. 

Metode/tiltak: 

 Personalet må markere andre religiøse, kulturelle tradisjoner som er representert i barnehagen. 

 Prest utenfra til å formidle budskapet. 

 Forut. 

VOKSENROLLEN: Møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Bidra til forståelse og toleranse 

for ulike kulturer. Være seg bevisst den betydningen personalet har som forbilder, og opptre slik at barna får 

støtte i egen identitet og respekt for hverandre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

1-2 år 

Mål: 

Barna skal føle glede over kroppslig mestring ved å være i et godt og stimulerende miljø. 

 

Metode/tiltak:  

 Oppleve ulike sanseinntrykk. 

 Smake, lukte, føle. 

 Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile. 

 Vaske hender før måltid og etter toalettbesøk. 

 Krabbe, gå, løpe, hoppe, rulle, danse. 

 Konstruksjonslek. 

2-3 år 

Mål:  

Barna skal bruke kroppen på ulike måter. 

 

Metode/tiltak:  

 Personalet skal legge til rette for allsidighet. Inspirere barna til å søke fysiske utfordringer og prøve 

ut sine kroppslige muligheter: gå, hoppe, hinke, rulle, trille ball osv. 

 Gå i ulendt terreng, være ute hver dag. 

 Bevegelsessanger. 

 Selvstendighetstrening, øve på å kle seg selv. 

 Tur til Gapahuken. 

3-4 år 

Mål:  

Få positiv selvopplevelse gjennom kroppslig mestring. Få gode erfaringer med friluftsliv til ulike årstider. 

 

Metode/tiltak 

 Bevegelse i ulendt terreng. Være ute hver dag. 

 Lek med ball, bevegelsessanger. 

 Smørelunsj med gode bordvaner og sunt kosthold. Tørre å smake på ny mat. 

 Ny mat, smake. 

 Vaske hender før måltid og etter toalettbesøk. 

 Hoppe, balansere, hinke, sykle, åle. 

5-6 år 

Mål:  

Forståelse for hvordan en bruker, og samtidig tar vare på, miljø og natur. 

Bli trygge på, ha forståelse og respekt for egen og andres kropp, og for at alle er forskjellige. Sette grenser 

for egen kropp, og respektere andres grenser. Mestre risikofylt lek. 

Utvikle gode vaner for hygiene og et variert kosthold. Få innsikt i matens opprinnelse og produksjon av mat. 

 

Metode/tiltak: 

 Smørelunsj med gode bordvaner og sunt kosthold. Tørre å smake på ny mat. 

 Vaske hender før måltid og etter toalettbesøk. 

 Være ute hver dag, dra på lengre turer. Barna skal bruke kroppen på ulike måter.  

 Aktiviteter ved Gapahuken. 

 Aktivitetsleker.  

 Blyantgrep, adekvat. 

 Lære om barn med nedsatt funksjonsevne. 

VOKSENROLLEN: Organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, 

aktivitet og måltider. Bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, 

hygiene, aktivitet og hvile. Fleksibel tilrettelegging og utnyttelse av det fysiske miljøet, og vurdere hvordan 

nærmiljøet kan supplere barnehagen. Voksenaktivitet sammen med barna i fysisk aktivitet og lek. 



ANTALL, ROM OG FORM 

1-2 år 

Mål: 

Barna skal erfare plassering og orientering, og utvikle sine evner til lokalisering i barnehagen. 

 

Metoder/tiltak 

 Øve på begrepene STOR og LITEN. 

 Kunne sortere etter likheter (putteboks) 

 Kunne bygge med klosser. 

 Telle 1-3. 

2-3 år 

Mål: 

Barna skal få erfare, utforske og leke med form og mønster. 

 

Metode/tiltak:  

 Personalet skal undre seg sammen med barna om ulikheter, likheter, størrelser og form.  

 De skal også bruke språk og begreper i alle typer lek og daglige handlinger med barna. Eks. klosselek 

og plastalina.  

 Duplo. 

 Puslespill. 

 Peketelle. 

3-4 år 

Mål: 

Barnet skal oppleve glede ved å leke med tall og former 

Barna skal erfare ulike typer, størrelser og former gjennom å sortere og sammenligne. 

 

Metoder/tiltak: 

 Erfare, utforske og leke med tall, mønstre og former. 

 Sortere og sammenligne ulike størrelser og former. 

 Legge puslespill. 

 Konstruksjons,- og byggelek. 

 Telle. 

 Spille spill. 

5-6 år 

Mål:  

Utvikle forståelse for gode og anvendbare matematiske begreper; f. eks firkant, trekant, sirkel. Berike 

barnas lek med matematiske ideer og inspirere til barns matematiske tenkning. 

Romforståelse, plassering og orientering. Evne til lokalisering; for eksempel avstand, dybde, retning, 

plassering. 

 

Metoder/tiltak: 

 Få erfaring med måleredskaper. Bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse. 

 Bruke spill m/terninger. 

 Lære ukedagenes navn. 

 Sortere etter former, likheter, størrelse og farger. Telle til 10. 

 Lære at et år er inndelt i måneder. 

 Undersøke og få erfaringer med løsning av matematiske problemer og oppleve matematikkglede 

VOKSENROLLEN: Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede, og lyst til og utforske matematiske 

sammenhenger. Undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelse og antall. Tilby materiell som gir 

barna erfaringer innen konstruksjonslek. 
 

 

 

 



NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

1-2 år 

Mål:  

Barna skal oppleve trygghet og tro på at de kan delta i og påvirke fellesskapet. 

 

Metode/tiltak:  

 Personalet må opptre på en slik måte at barna får erfaringer som forteller dem at de er verdifulle og 

viktige for fellesskapet.  

 Deres handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og andre. 

2-3 år 

Mål: 

Barna skal få erfaringer som gjør at de forstår at alle mennesker uansett alder og forutsetninger har sin 

plass i barnehagen og bidrar til fellesskapet. 

 

Metode/tiltak:  

 Personalet må være gode eksempler, og at alle barn blir sett og hørt.  

 Arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. 

 Turer i nærmiljøet, bibliotek, byen. 

3-4 år 

Mål: 

Barna skal bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. 

 

Metode/tiltak: 

 Lære navnene på de ulike stedene rundt oss. 

 Utforske og oppdage nærmiljøet, ha en fast turplass i nærmiljøet. 

 Byen vår. 

 Museumsbesøk. 

 Norge, 17. mai.  

 Forut, FN-dagen.  

 Besøke bibliotek. 

5-6 år 

Mål: 

Barna skal erfare at gutter og jenter er likeverdige. 

Barna skal få kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner. 

Få innsikt i kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer. 

 

Metode/tiltak:  

 Personalet må passe på at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet. 

 Byen vår. 

 Museumsbesøk. 

 Norge, 17. mai.  

 Forut, FN-dagen. 

 Besøke bibliotek. 

 Gi kunnskap om nasjonale minoriteter, som samene. Få kjennskap til deres kultur. 

VOKSENROLLEN: Følge demokratiske prinsipper i dagliglivet. Utvide barnas forståelse for kulturelle likheter 

og forskjeller, og jobbe aktivt for et inkluderende miljø, og motvirker rasisme og mobbing. 

 

  

 

 

 

SØPPEL.   TUR. 
 



             NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 

1-2 år 

Mål:  

Barna skal få oppleve og utforske naturen og undre seg over naturens mangfold. 

 

Metoder/tiltak: 

 Friluftsaktiviteter og utelek i barnehagen. Være ute i all slags vær. 

 Få kjennskap til de vanligste norske husdyrene. 

 Sanseopplevelser i naturen. 

2-3 år 

Mål: 

 Barna skal få erfaring med og kunnskap om dyr og vekster. Barna må også få innsikt i produksjon av 

matvarer. 

 

Metoder/tiltak: 

 Besøke bondegård 

 Gå turer utenfor barnehagens område.  

 Se på og lære om dyr, fisker, fugler, innsekter og planter. 

 Kildesortering. 

 Være med på dagligdagse gjøremål. 

3-4 år 

Mål:  

Oppleve naturen og undre seg over naturens mangfold. 

Få gode erfaringer med, og kunnskap om, dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for 

matproduksjon. 

Få kjennskap til fugler i nærområdet. 

 

Metode/ tiltak: 

 Jobbe med sportegn. 

 Se i dyre- og fuglebøker. 

 Bruke internett til å skaffe informasjon om dyr og fugler. 

 Fiske. 

 Kildesortering. 

 Tegn gjennom året for eksempel et tre. 

 Gårdsbesøk. 

5-6 år 

Mål:  

Få erfaring med hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet; f.eks. datamaskin og kopimaskin. 

Ha forståelse for hvordan, og hvorfor, det er viktig å ta vare på natur, dyr og liknende. 

Oppleve og utforske naturen og dens mangfold. Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt. 

Oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener og fysiske lover. 

 

Metode/tiltak: 

 Få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Herunder kildesortering. 

 Lære å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og snakke om ulike fenomener i 

den fysiske verden. 

 Få kjennskap til dyr som lever i våre nærområder. Tegn gjennom året for eksempel et tre. 

 Gårdsbesøk. 

VOKSENROLLEN: Inkludere friluftsaktiviteter i barnehagens hverdagsliv.  La barna delta i miljøarbeidet, 

blant annet gjennom kildesortering. Stimulere barna til å oppleve med alle sanser. 

 

 

 



KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

1-2 år 

Mål: 

Oppleve glede ved musikk, rytme og bevegelse 

Enkle regler, sanger med bevegelser til, danse fritt til musikk. 

 

Metode/tiltak: 

Oppleve et mangfold av muligheter for sansing: 

 Taktil sans: føle med hender (og kropp) og prøve å forme ulike materialer: modellerkitt, sand, deig, 

vann, maling m.m. 

 Auditiv sans: høre på ulike typer sanger og musikk 

 Visuell sans: oppleve farger og mestre tegning \ maling selv. Oppleve naturen. 

 Kinetisk sans: Veldig viktig for de minste å føle med hele seg og ”gjøre selv”. 

 La barna få erfaring i bruk av tegneblyanter, malepensel, fingermaling. 

2-3 år 

Mål:  

Barna må få utvikle sine evner til å bearbeide og sette ord på inntrykk og kunne gi varierte uttrykk gjennom 

rollelek, forming og drama. 

 

Metode/tiltak: 

 Personalet må være lyttende og oppmerksom i forhold til barns kulturelle uttrykk. 

 Legge til rette for samtaler, dramatisering og formingsaktiviteter. 

 Bruk av instrumenter. 

 Delta i enkel dramatisering. 

 Farger. 

3-4 år 

Mål:  

Utvikle elementær kunnskap om virkemidler og teknikk, lære farger. 

Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede (sang, dans, drama, musikk, forming). 

 

Metode/tiltak: 

 Male med ulike typer maling og ulike typer redskaper 

 Tegne 

 Forme modellkitt med hender og ulike redskaper 

 Forme med bøtte og spade i sandkassen 

 Utvide sangrepertoar og norske barnesanger 

 Sanger fra andre land, ulike instrumenter. 

 Lytte og danse etter musikk. 

 Besøke kunstutstilling. 

5-6 år 

Mål:  

Ta i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede (sang, dans, drama, musikk, forming). 

Utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna. 

 

Metode/tiltak: 

 Lage egne historier/eventyr 

 Lage utstilling/fremføring av eget produkt (sang, dans, drama, musikk, forming) 

 Bli kjent med kulturlandskap og kulturminner i lokalmiljøet. 

 Besøk på kunst/ billedgalleri. 

 Kulturelt innslag av utenforstående. 

VOKSENROLLEN: Sørge for at barna daglig har tilgang til variert materiale og verktøy for skapende 

virksomhet. Motivere barna til å uttrykke seg, og gi dem mulighet for å finne sine egne uttrykksformer. Sørge 

for at barna opplever kunst- og kulturuttrykk (for eksempel teater, kino, museum, kunstutstilling),  



LIKESTILLING 
Departementet arbeider for å fremme likestilling mellom gutter og jenter, og for å øke 

rekruttering av menn til å jobbe i barnehagen.  

 

Departementet har derfor utarbeidet en Handlingsplan for likestilling i barnehage og 

grunnskoleopplæring. Målsettingen er 20 % mannlige ansatte i barnehagene.  

 

 Det er prioritert tre hovedmål:  

1. Læringsmiljøet i barnehage og grunnopplæring skal fremme likestilling mellom gutter 

og jenter. 

2. Kjønnsbalanse i valg av utdanning og yrker skal bedres - med et spesielt fokus på fag- 

og yrkesopplæringen og rekruttering av jenter til realfag.   

3. Kjønnsbalansen blant ansatte i barnehage og grunnopplæring skal bedres. 

 

Våre mål for å oppnå likestilling er: 

 Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. 

 Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt, og vi skal oppmuntre 

barna til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. 

 

BARNS MEDVIRKNING. 
Barna skal støttes til å stille spørsmål, og oppmuntres til å dele tanker og meninger. Ut fra alder og 

modningsnivå skal hvert enkelt barn kunne påvirke sin egen hverdag. Alle skal oppleve å bli hørt. Barn i 

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

 

 

BARNS 
MEDVIRKNING

TILRETTELEGGING

KOMMUNIKASJON 
MED BARN, 

FORELDRE OG 
PERSONAL

INNFLYTELSE

MEDVIRKE UT FRA 
ALDER OG 

MODENHET 
RESPEKT

AKTIV DELTAKELSE 
I PLANLEGGING

BLI HØRT



BARN MED MIDLERTIDIG NEDSATT FUNKSJON. 
Barn med midlertidig nedsett funksjon kan ha ekstra behov for tilrettelegging av fysiske og 

personalmessige forhold i barnehagen, for at de skal få et godt pedagogisk tilbud. Staten gir 

derfor et tilskudd til tiltak for barn med midlertidig nedsett funksjonsevne i barnehage. 

 Det er viktig med samordning av tilbud og samarbeidskompetanse, og forhold knyttet 

til den spesialpedagogiske innsatsen, for eksempel at sammenhengen mellom 

kartlegging/utgreiing og konkret pedagogisk handling blir godt nok tatt vare på.  

 Barnehagen skal legge til rette for at barn som trenger ekstra støtte, skal få utvikle 

seg på områder de er svake på. Vi har aktivitet i små grupper som skal styrke barnas 

språk og lekekompetanse, sosial kompetanse og motorikk, etter det enkelte barnets 

behov. Når barnet har fått styrket dette området tilstrekkelig, avsluttes tiltaket. 
 

 

MINORITETSSPRÅKLIGE BARN  
Tallet på minoritetsspråklige barn i barnehagen i Norge har økt. I 2008 gikk 67,4 pst. av alle 

minoritetsspråklige barn i alderen ett til fem år i barnehage. I 2008 gikk 92,8 pst. av alle 

minoritetsspråklige femåringer i barnehage.  

I Steinsfjellet barnehage har vi ikke hatt så stor andel av minoritetsspråklige barn. De siste årene 

har vi hatt 1-2 barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Det er likevel viktig at vi har spesifikke mål for 

hvordan disse barna skal ivaretas. Dette skal vi jobbe med for å ivareta barnets identitet og øke 

forståelsen hos andre barn: 

 Tema på FN-dagen. Forut-aksjon. 

 Lage mat som er forskjellig fra vår mat.  

 Fokus på ulik kultur. Internasjonal dag. 

 Tradisjoner som er spesielle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BRANNBILEN BLIR SJEKKET. ER DEN PUNKTERT, KANSKJE? 

 



FORELDRESAMARBEID 
Barnehagen har et tett samarbeid med barnets hjem, ved henting og bringing, foreldresamtaler og 

foreldremøter. Det er viktig at personalet og foreldrene har god kommunikasjon og et godt 

samarbeid til barnets beste.  

 

 
 

 

 

TAUSHETSPLIKT. 
Personalet i barnehagen har taushetsplikt i forhold til sensitiv informasjon vi får om barn og 

familie. Taushetsplikten er en viktig forutsetning for at barnehagen skal bli betrodd 

opplysninger om familieforhold som kan være avgjørende for oppholdet, trivselen og 

utviklingen til barnet i barnehagen.  

 

 

 

FORELDRE-
SAMARBEID

OPPSTARTSSAMTALE 
MED PED. LEDER

TILVENNING 5 DAGER

GOD DIALOG OG 
SAMARBEID

DAGLIG KONTAKT VED 
HENTING OG LEVERING

FELLES 
FORELDREMØTER

SAMTALER 1-2 
GANGER PER ÅR

BESØKSDAG

FORELDREMØTE FOR 
NYE FORELDRE



STAFETTLOGGEN. 

Haugesund kommune har som mål å sikre tidlig innsats og et helhetlig kommunalt tjenestetilbud for 

barn og unge og familiene deres - med samordnede tjenester av høy kvalitet.  

Ved foreldres samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og 

evalueres. Den som er tettest på barnet i tjenestene, har ansvar for loggen. Loggen vil følge barnet / 

eleven gjennom barnehage / skoleløpet, dersom den ikke avsluttes. Loggen vil sikre 

enklere samhandling og informasjons-flyt mellom foreldre, barn og faggrupper i 

kommunen og hindre oppfølgingsbrudd ved alle overganger.  

MELDEPLIKT. 
Hvis personalet i barnehagen har grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlig 

omsorgssvikt eller mishandling, har de plikt til å melde saken videre til barnevernet. 

Dette er ikke brudd på taushetsplikten. 
 

FORMELLE RÅD I BARNEHAGEN.  

FORELDRERÅDET   

 Består av alle foreldre/foresatte i barnehagen.   

 De kan de ta opp saker som de mener det bør jobbes med, og bringe disse videre til SU.  
 

SAMARBEIDSUTVALGET (SU) 

 Består av 2 Styremedlemmer (foreldre), 2 foreldre, 2 ansatte og daglig leder.  

 SU har hjemmel i § 4, fjerde ledd, i Lov om barnehager.  

 SU skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme 

kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.  

 Utvalget skal også være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÅ TUR I VINTERVÆRET 



EVALUERING OG KVALITETSSIKRING 
Planlegging gir personalet grunnlag til å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske 

arbeidet, og bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegrupper. Planlegging baseres 

på kunnskap og barns trivsel og allsidige utvikling, individuelt og i gruppe. Årsplan, halvårsplan og 

ukeplan utarbeides for å sørge for kvalitet, dokumentasjon, informasjon til foreldre og foresatte og 

som arbeidsredskap for personalet. 

 

Gjennom et godt og systematisk vurderingsarbeid er vårt mål å ivareta kvaliteten av det tilbudet 

barnehagen med sitt innhold gir våre brukere, og endre det som er nødvendig.  

 

 
 

Foreldre og foresatte får også et innblikk i denne prosessen bl.a. gjennom informasjonsskriv på Vigilo. 

Vi vil også utarbeide halvårlige planer og oppsummeringer/ evalueringer av arbeidet på den enkelte 

avdeling. Dokumentasjon på veggene. Vi samler barnas bilder og tegninger i permer om det enkelte 

barnet.  

 

Vi gjennomfører brukerundersøkelser, hvor foreldre og foresatte har anledning til å uttale seg. 

Personalet bruker den i sitt evalueringsarbeid. Vi ønsker oss større deltakelse fra foreldrenes side. 
 

BARNAS FERIE 
Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret (15.august-14. august). Vedtektene for 

barnehagen sier dette om ferie for barna: 

 Alle barn skal ha minst 3 uker sammenhengende ferie i skolens sommerferie. Frist for å gi 

beskjed om ferien er 1.4., og avtalen om ferie er bindende. 

 Totalt skal barnet ha minst 4 uker før 14.8. 

 Jul og påske kan sammen gjelde for en uke (5 dager). 

 Den siste ferieuken er ellers valgfri.  

 

Fra 15.07.-14.08. er det betalingsfri måned. Dersom ditt barn skal begynne på skolen, skal andelen 

utbetales. Dette gjøres i juni/ juli, under forutsetning av at regningene er betalt, og dugnaden 

fullført.  

NÅR VI MÅLENE?
KOMMER VÅRE 

HOLDNINGER TYDELIG 
FREM?

SELVREFLEKSJON ER EN 
FORUTSETNING FOR 

ENDRING OG UTVIKLING.
HYPPIGE EVALUERINGER.

LEDERMØTER OG 
AVDELINGESMØTER.

PERSONALMØTER OG 
PLANLEGGINGSDAGER.

MORGENMØTER DAGLIG. HMS-UNDERSØKELSER.

OBSERVASJONER, 
BRUKERUNDERSØKELSER.

FØRSTEHJELPSKURS OG 
BRANNKURS FOR HELE 

PERSONALET.



PLAN FOR OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE  
 

Hensikt: Å sikre at tilbudet for eleven, som har behov for spesiell tilrettelegging, er på plass 

fra første dag. En justering av tilbudet foretas når skolen blir bedre kjent med eleven.  

1  Barnehagen v/  

styrer / leder  

• Høsten før skolestart: Innhenter tillatelse fra foresatte for overføring 

av informasjon til skolen. 

2  PPT  • Overfører informasjonen til skolen i sammenheng med samarbeidsmøter 

høsten før skolestart (gjelder spesielt barn med omfattende 

tilretteleggingsbehov). 

3  PPT  • Sakkyndig tilråding innen 20. februar som en hovedregel.  

4  Skolen v/ Rektor  • Søker om tildeling av ekstraressurser. 

5  Rådmannen  • Tildeler ekstraressurser innen utgangen av mars.  

6  Skolen v/ Rektor  • Fatter enkeltvedtak.  

• Vedtaket sendes foresatte med kopi til PPT innen utgangen av april.  

7  Barnehagen v/  

styrer / leder, 

spesialpedagog  

• Våren før skolestart: Oppdaterer målplan / lager pedagogisk rapport  

• (kartlegginger, observasjoner, sterke + svake sider, funksjonsnivå i ulike 

sammenhenger, beskrivelse av barnet generelt) - skal foreligge til 

overføringsmøte med skolen.  

8  Barnehagen v/  

Styrer / leder  

• Innkaller til overføringsmøte mellom barnehagen, barneskolen, 

spesialpedagogen, PPT og eventuelt foreldrene innen 1. juni. 

9  Skolen v/ Rektor  • Høsten etter skolestart: Innkaller kontaktlærer, spesialpedagog, 

foresatte og spesialpedagog fra barnehagen (ved behov) til 

samarbeidsmøte med PPT og eventuelle andre faginstanser innen utgangen 

av september.  

 

5-ÅRSGRUPPE: To ganger per uke.  

 
 

Vi følger i store trekk ”Plan for overgang barnehage skole ” for Haugesund, vedtatt i bystyret. Vi 

ønsker et tettere samarbeid med skolene som barna skal begynne på, og har hatt samtaler med 

skolene om dette.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMERFEST 2019 



DUGNAD: 5 TIMERS DUGNADSPLIKT 
I følge barnehagens vedtekter vedtatt av styret våren 2014, skal hver familie stille på 5 timer på 

dugnad per barnehageår. 

 Timene går til vedlikehold av bygget, inventar og utstyr, hagearbeid og for å utføre 

forefallende arbeid. Hvis noen har mer enn 5 timer for inneværende år, kan de øvrige timene 

overføres til neste barnehageår. 

 Foreldrene er selv ansvarlig for å ha oversikt over hvor mange timer som er brukt til dugnad. 

Vi deler ut lister som foreldrene fyller ut. Listene står i perm i skapet i yttergangen.  

 Dersom dere ønsker å betale for de 5 dugnadstimene i stedet, er det mulig. Det koster 1 000 

kr, og kan betales inn på konto 3240.06.85974.  

 For timer som ikke er utført må det betales 200 kr per time. Regning sendes ut i juni.  

 

PLANLEGGINGSDAGER 2019-2020: 
Det er 5 dager per barnehageår, fortrinnsvis samtidig med at skolen er stengt. Oversikt 

over planleggingsdagene legges også ut på Vigilo.  

HØST: 

Mandag  12.08.2019 

Fredag  15.11.2019 

VÅR: 

Mandag  27.01.2020 

Fredag  24.04.2020 

Fredag  22.05.2020 
 

 

STEINSFJELLET BARNEHAGE, 

BLOKKEBÆRV. 1, 5533 HAUGESUND. 

TLF. 52721830 
 

post@steinsfjelletbarnehage.no 
 

VEIBESKRIVELSE:     http://kart.gulesider.no/m/D5w0C    Skåredalen 

mailto:post@steinsfjelletbarnehage.no
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