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FORORD 

Årsplanen vår byggjer på: 

 Lov om barnehagar 

 Rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver.  

 Årsplan del 1 for barnehagane i Seljord kommune 

 Handlingsplan for undervisningssektoren i Seljord kommune. 

 Evalueringar frå personalet og tilbakemeldingar frå barn og foreldre. 

1.august 2019 blei Tussejuv barnehage og Heddeli barnehage slått saman til ei eining; 

Seljord barnehage, avdeling Tussejuv og avdeling Heddeli. Dette betyr at barnehagane har 

fått felles leiing med styrar/einingsleiar og assisterande styrar/assisterande einingsleiar. 

Resten av personalet blir der dei har vore, men vi kan hjelpe kvarandre ved ferieavvikling og 

anna fråvær. Fysisk ligg vi nær kvarandre og barnegruppene vil møtast jamleg.  

Vi er heilt i startgropa på å jobbe oss saman til ein organisasjon og vegen blir til medan vi 

går. 

Vi er i gang med å revidere lokal årsplan og informasjonshefta. Den lokal rammeplanen 

bygger på gamal nasjonal Rammeplan, så det er nødvendig med revidering. Vi vil ha eitt 

felles dokument for alle barnehagane i Seljord, Årsplan del 1. Den bygger på nasjonal 

Rammeplan og er grunnlaget for vårt arbeid. Seljord barnehage skal ha eigen Årsplan del 2 

som skal gjelde for eitt år om gongen. Den skal vere arbeidsprogrammet for barnehagen 

2019/2020. I tillegg kjem periodeplanar for kvar enkelt gruppe som vil ligge på MyKid. 

Satsingsområde. 

Barnehagane og skulane i Seljord er inne i andre år med det nasjonale prosjektet 

«Inkluderande barnehage- og skulemiljø». Fokuset er i hovudsak å jobbe med å inkludere 

barna inn i eit fellesskap og å førebyggje mobbing og krenkingar. Barnehagane er også ein 

del av IKT satsinga i Seljord kommune.  

 

Seljord barnehage, 10. september 2019 

Heidi Færstaul Haugerud, styrar/einingsleiar 

Gunhild Sundbø, assisterande styrar/assisterande einingsleiar 
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PERSONALET 
Namn Stilling Storleik 

Heidi F. Haugerud Styrar/einingsleiar 100 % 

Gunhild Sundbø Assisterande styrar/einingsleiar 100% 

Gro Aase Rue Spesialpedagog i kommunen  

Stine Helen Nævra Bakke Logoped i kommunen  

   

Avdeling Heddeli 

Anne Marie Dahle Pedagogisk leiar 100 % 

Ann Christin Grutle Pedagogisk leiar 100 % 

Grete Natten Pedagogisk leiar 100 % 

Irene Groven Pedagogisk leiar 100% 

Ingrid Hegnastykket Pedagogisk leiar   80 % 

Gunhild T Sudgarden Pedagogisk leiar   80% 

Merete Grave Pedagogisk leiar   60 % 

Gry Anita Fossland Barne- og ungdomsarbeider 100 % 

Sigrunn Tresland Barne- og ungdomsarbeider 100% 

Jorunn M. Torjussen Barne- og ungdomsarbeider   80 % 

Cecilie Sollid Tveit Fagarbeider 100 % 

Gro Verpe Moen Assistent   80 % 

Desireè Hestehagen Assistent   20 % 

Svanhild Bjaaland Barstad Lærling (november-desember 2019) 100% 

Ewa Kalinowska Reinhaldar   54% 

   

Avdeling Tussejuv 

Kristin Forberg Pedagogisk leiar 100% 

Bente Færstaul Pedagogisk leiar 100% 

Beate Moen Pedagogisk leiar 100% 

Unni Brudal Pedagogisk leiar 100% 

Heidi Strånd Pedagogisk leiar 100% 

Unni Lundeberg Pedagogisk leiar 100% 

Marion Berge Pedagogisk leiar   80% 

Gro Berit Haugetuft Pedagogisk leiar   80% 

Britt Almquist Assistent 100% 

Lisbeth S Odden Barne- og ungdomsarbeider   80% 

Hilde Østbø Barne- og ungdomsarbeider   80% 

Monica Stykket Barne- og ungdomsarbeider   80% 

Bjørg Anita Moen Listaul Barne- og ungdomsarbeider   60% 

June Vala-Aakre  Fagarbeider   40% 

Vera Edling Reinhaldar   70% 
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DAGSRYTMEN 

 

TID KVA SKJER 
07.30 Barnehagen opnar. Leik inne og ute 

07.45-08.30 Frukost 

10.00-12.30 Arbeid i grupper: 

samling, ulike aktivitetar, turar, 

måltid og garderobe 

12.30-16.30 Leik ute og inne 

Ca 14.00 Enkelt brødmåltid. Frukt og grønsaker 

16.30 Barnehagen stenger 

 

Alle klokkeslett gjennom dagen er omtrentlege. 
Dei yngste barna et og søv etter avtale med foreldra. 
 

 

SAMARBEIDSUTVALET – SU 

Leiar: Siv Omtveit Aasan 

Nestleiar: Johanna Nes 

Foreldrerepresentantar avdeling Tussejuv:  

- Anette Tveiten Øya – vara Ingunn Holtar Nordstoga 

- Johanna Nes – vara Guro Mariann Flatland  

Foreldrerepresentantar avdeling Heddeli: 

- Siv Omtveit Aasan – vara Carina Thorvaldsen 

- Linda Bakås Råmunddal – vara Line Skori 

Personalrepresentantar avdeling Tussejuv: 

- Britt Almquist – vara Lisbeth Steinmoen Odden 

- Beate Moen – vara Unni Lundeberg 

Personalrepresentantar avdeling Heddeli: 

- Grete Natten – vara Ingrid Hegnastykket 

- Cecilie Sollid Tveit – vara Sigrun Tresland 

Eigarrepresentant:  

- Blir vald av nytt kommunestyre i oktober 2019. 

 

Møteleiar: Heidi Færstaul Haugerud 

Referent: Gunhild Sundbø 
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ÅRSHJUL 

 

 

Det er foreldrearrangement 2-3 gonger i året.  

Kva og korleis er ulikt i avdeling Tussejuv og avdeling Heddeli og på dei ulike gruppene. 

Informasjon kjem på MyKid. 

 

 

 

HAUSTEN 2019 

VEKE DATO INNHALD 

33 To 15. og Fr 16.08 Planleggingsdagar. Barnehagen er stengt 

34-39  Oppstart av nytt barnehage år 
Dyrsku`n 
Haust 

35 Ty 27.08 
On 28.08 

Foreldremøte kl.18-20 avd. Heddeli 
Foreldremøte kl. 18-20 avd. Tussejuv 

38-44  Foreldresamtaler 

40-43  

On 24.10 

Internasjonale veker 
FN-dagen 

40-48  Elg- og Skorve gruppa. Gym på Granvin 

44 Fr 01.11 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

44-47  Tema "brann, ambulanse, politi" 

48-51  Advent. Jul 

51 On 18.12 
Fr 20.12 

Grautfest for barn og personalet i avd. Heddeli 
Grautfest for barn og personalet iavd. Tussejuv 

52 Ty 24.- On 01.01. Juleferie. Barnehagen er stengt 
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Følg med på MyKid ved eventuelle endringar. 

 

 

 

VÅREN 2020 

VEKE DATO INNHALD 

1 To 02.01 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

2-3  Elg- og Skorve gruppa. Gym på Granvin 

2-10  

On 06.02 

Vinter 
Samisk kulturarv 
Samefolkets dag 

7-9  
Ty 25.02 

Førebuing til karneval 
Karneval. Fastelavn 

11-16  Foreldresamtaler 

11-16 
14-16 

 Vår 
Påske 

15  Påskeferie. Barnehagen stengt frå onsdag 08.04 kl 
12.00, til og med måndag 13.04 

17  Vårdugnad/»ruskendag» med foreldre 

17-23 
19-20 

 Folkemusikk, dans og soger 
17. mai 

24 Fr 12.06 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

26-33  Barnehagen er prega av sommarferieavvikling 

28-29-30  Barnehagen er stengt. Sommarferie 
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ELG OG RÅDYR GRUPPA – 2014 og 2015 
 

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Primærkontakt 

2014      

Ane Ane Ane Ane Ane Gro Berit 

Leander Leander Leander Leander Leander Beate 

Henrik Henrik Henrik Henrik Henrik Beate 

Benedikte Benedikte Benedikte Benedikte Benedikte Beate 

Leah Leah Leah Leah Leah Gro Berit 

Fayad Fayad Fayad Fayad Fayad Beate 

Arne Elias Arne Elias Arne Elias Arne Elias Arne Elias Gro Berit 

2015      

Joakim Joakim Joakim  Joakim Joakim Lisbeth 

Siri Victoria Siri Victoria Siri Victoria Siri Victoria Siri Victoria Unni 

Anne Lene Anne Lene Anne Lene Anne Lene Anne Lene Gro Berit 

Khaalid Khaalid Khaalid Khaalid Khaalid Unni 

Sakarias Sakarias Sakarias Sakarias Sakarias Lisbeth 

Halif  Halif  Halif Unni 

Vilja Edith Vilja Edith Vilja Edith Vilja Edith  Vilja Edith Gro Berit 

Personalet:      

Beate 
 
Lisbeth 
Unni B 
June 

Beate 
Gro Berit 
 
Unni B 
June 

Beate 
Gro Berit 
Lisbeth 
Unni B 

Beate 
Gro Berit 
 
Unni B 
June 

Beate 
Gro Berit 
 
Unni B 
 

Vekeplan 
Elg: 

    

Inne  Inne Tur med 
Rådyr 

Tur til 
Gapahuken/ 
leike gruppe 
med Rådyr  

Inne  

Vekeplan 
Rådyr: 

    

Inne  Inne  Tur med Elg Tur til 
Gapahuken/ 
leik-  spele-  
lesegruppe 
med Elg  

Inne 
Leikegrupper 
saman med 
Rev 

 
Organisering  

Ut ifrå ein progresjonstanke og fordi det skal vere spesielt å vere eldst i barnehagen skal Elg 

gruppa få vere på sine grupperom i 2. høgda og ha sitt eige opplegg. Rådyr gruppa har sine 

grupperom og opplegg på Blå side. Gruppene har felles personale og vil ete mat, gå på turar 

og feire bursdagar saman. På morgon og ettermiddag vil Elg – Rådyr og Rev gruppene 

samarbeide. 
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Leik 

Leik har ein eigenverdi som skal anerkjennast i barnehagen. Mesteparten av kvardagen er 

sett av til leik. Den føregjeng inne, ute og på turar. Grupperomma har fått "leikekrokar" og 

leikemateriale me tenker passar barnegruppa godt i høve til alder og interesser, og som kan 

inspirere til leik.  

Me vil utover barnehageåret sjå kva for leiker og tema som interesserer barna og la dei få 

medverke på korleis romma skal utformast. Barnehagen skal leggje til rette for leik og bidra 

til at alle barn får leike. Både saman og aleine skal alle barn i barnehagen oppleve humor, 

glede, engasjement og spenning gjennom leik.  

Leiken er svært viktig både for språkleg og sosial utvikling . Gjennom til dømes 

samlingsstunder og turar er me med på å bidra til at barna får felles erfaringar som kan gje 

inspirasjon til leiken. 

 

Me vaksne i barnehagen skal vera bevisste vår rolle og deltaking i leiken. Me skal rettleie 

barna der me ser leiken har negative samspelsmønster. Me skal vera aktive vaksne som er 

tilgjengelege og deltakande i leik uavhengig om me er ute, inne eller på tur.  

 

Medverknad  

Alle barn skal få gitt uttrykk for kva dei synes om den daglege verksemda i barnehagen. Då er 

det viktig at me vaksne har tid til å lytte, samtale med barna, anerkjenne det barna har å seia 

i det daglege, vere engasjerte og snakke med barna om ting som dei er opptekne av. Dette 

er ein måte å medverke på som me må tilpasse etter alderen og modning hjå barna .Dette vil 

gje barna moglegheit til å delta aktivt og kunne påverke det som skjer i barnehagekvardagen.   

Me skal også vera merksame på andre uttrykksformer som t.d. kroppsspråk og mimikk.  

Gjennom systematiske  observasjonar av  leiken  kan me sjå kva barna interesserer seg for.  

Me vil la barna få tid til å leike, med minst mogleg avbrytingar og heller prioritere god leik og 

aktivitet enn gjennomføring av våre planar.  

 

Dei 7 fagområda i Rammeplanen 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Temaet vårt vil koma til syne gjennom songar, rim og fortellingar i samlingsstund. Dette vil 

koma meir fram på månadsplanane. Både Rådyr og Elg vil ha ein fast ramme på samlingane 

der me har ein opning song, dag tavle, tema og avslutning. Elg gruppa vil og ha fokus på lytte 

ut første lyd i ord, klappe stavingar og rim. Samlingsstund er ein viktig språkfremjande arena.  

Høgt lesing vil ha ein sentralplass i kvardagen vår. Det å bli lest for i barnehage- alder er 

svært viktig i forhold til utviklinga av eit godt ordforråd. Me vil legge til rette for at me aktivt 

snakkar om teksten me les, både før, under og etter me har lest ferdig. Dette vil vera med på 

å auke barnets forståing av innhaldet i boka, og att fortellings evna deira. Me  vil bruke bøkar 

ut frå tema og barnas interesser.  

I år vil barna få oppleve eit auka fokus på ulike regel- og songleikar, jamfør temaet vårt.  

Dette er med på å gje barna ein arena der dei får god tid til å lære gjennom repetisjon. Me 
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ser og at i leiken vil barna bruke språket spontant. Det kan me vaksne vera med på, til døme: 

Oppmuntrande kommentarar og opne spørsmål knytt til det som skjer og kva barna gjer. Me 

vaksne kan og snakke med barna om det som skjedde i etterkant. Felles opplevingar gjev eit 

unikt høve til kommunikasjon mellom barna. 

På Elg og Rådyrgruppa har me fleire barn med eit anna morsmål enn norsk. Dei lærer norsk 

som andre språket sitt. Me må støtte barna i å bruke morsmålet sitt og samstundes arbeide 

aktivt med å fremje den norsk språklege kompetansen til barna. 

 

Kropp, rørsle, mat og helse 

Ute i naturen vil barna få oppleve utfordringar og mestring. Fysisk aktivitet i ulendt terreng 

vil vera med på å styrke grov og fin motorikken, kroppskontroll, rytmen og den motoriske 

kjensleevna. 

I dei ulike årstidene vil barna møte ulike aktiviteter etter vær og føre. I haust skal Elg gruppa 

på gym på Granvin saman med Skorve gruppa i avdeling Heddeli. Til vinteren vil dei gå på 

skiturar i nærmiljøet. 

Inne vil den fysiske aktiviteten gå føre seg i naturleg leik og i styrte aktivitetar som t.d. 

hinderløyper. Me ser at barna likar godt motorisk rørsle til musikk difor skal Elg gruppa lære 

seg «Bli Med-dansen», og Rådyr gruppa vil ha Minirøris i samling. 

Me vekslar på 2 gonger i månaden å lage varm mat på tur og lage mat inne. Me vil ha både 

fisk, kjøtt og vegetariske rettar. Barna vil gjennom heile tillaginga ha ein deltakande rolle der 

me har faste matgrupper. Barna møte ulike råvarer og me vil snakke saman om kva som er 

sunn mat. 

 

Kunst, kultur og kreativitet 

Både på Rådyr rommet og Elg rommet vil det til ein kvar tid vera formingsmateriell 

tilgjengeleg for barna. Døme på dette er ulike typar perler, ark, saks, lim, paljettar, måling og 

plastelina. 

Formingsaktivitetane vil fylgje temaet vårt. I tillegg kjem me til å ha utforsking av 

naturmateriell og innsamling av materiell på turar.  

I formings aktivitetane vil me legge vekt på at prosessen er det viktigaste. Barna må få tid til 

å sanse, erfare, undre seg og lære undervegs som produktet blir til. 

 

Natur, miljø og teknologi 

Gapahuken vil også i år vera vårt referanseområde. Eit referanseområde er ein stad som 

barna ofte kjem tilbake til slik at dei blir godt kjent der og kan vera med å fylgje naturen der 

gjennom dei ulike årstidene.  

Når me er på tur vil me alltid ha med søppelpose slik at me kan ta med vårt og andre sitt 

søppel tilbake til barnehagen og kaste det. Turane vil bli eit godt utgangspunkt for undring, 

spørsmål og refleksjon. På nært hald kan me studere ulike insekt, naturfenomen, utforske og 

eksperimentere saman med barna ved å bruke mikroskop som er kopla til Ipaden. 
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Mengd, rom, og form 

I Elg og Rådyr gruppa skal me vaksne ha eit reflektert og aktivt forhold til dette fagområdet i 

kvardagen. Me kan jobbe med det mellom anna ved at me benevner former, brukar 

preposisjonar bevisst i samhandling med barna og spelar spel der telling og sortering vil vere 

i fokus. 

 

Etikk, religion og filosofi 

Me har ulike kulturar representert i barnegruppa vår. Me vil ta utgangspunkt i det og 

markere dei ulike merkedagane til kvar religion og FN-dagen. Når me markerer vil det vera 

naturleg at me fortel historia som høyrer til høgtida. Døme på dette kan vera jul, påske og Id. 

Dette kan vera med på å auke forståinga for levesettet til andre menneske.  

 

Nærmiljø og samfunn 

Korleis Seljord kyrkje blei bygd er eit lokalt segn som begge gruppene skal jobbe med i haust. 

Me vil gå til kyrkja og gjera oss kjent med kyrkjebygget og bruke songar som høyrer til.  

Etter jol vil Rådyr gruppa jobbe med sagnet «Mannen som leita etter hesten sin på Skorve». 

Ein naturleg del av dette blir at me ser og snakkar om fjellet Skorve når me går på tur. Elg 

gruppa skal fordjupe seg i Sterke- Nils og hans liv.  

 

Som turmål vil me bruke ulike stader som skogsområde og sentrum i nærleiken av 

barnehagen. Me vil bruke turane til å bli kjent med nærområdet vært.  

Nærområdet er viktig for at barna skal bli kjent med stader og lokal kultur.  
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REV GRUPPA - 2016 

 
Organisering  
I år er det fem barn i Rev gruppa og me kjem til å ha basen vår på Rev romet som ligg på Blå 

side. For å få ro i påkledningssituasjonar vil me halde fram med å ha garderobe på Rosa side. 

Me kjem til å vere saman med Rådyr og Elg på morgonane og i ute tida, i tillegg til 

leikegrupper kvar fredag med Rådyr. 
Leik 

Leiken er barnets viktigaste arena for å tileigne seg sosiale ferdigheitar, og den skaper 

fellesskap og glede. På Rev gruppa har me eit stort fokus på leik og me legg til rette for at 

barna skal kunne utvikle leiken og få nye opplevingar, erfaringar og gleder gjennom den. Når 

me legg til rette for meir vaksenstyrte leikegrupper vil me ha fokus på vennskap, samarbeid 

og sosiale ferdighetar. Det er viktig at me vaksne er tilstade og er engasjerte i barna og deira 

leik. Me observerer eller deltek i leiken for å rettleie og støtte barna gjennom utfordringar 

dei møter.  

Barna på gruppa har eit godt utvikla språk og brukar det i rolleleik. Me har tilrettelagt Rev 

rommet slik at me har ulike leikestasjonar der me inspirerer til leik og spesielt rolleleiken. 

Rommet vil heile tida vere i utvikling saman med barn og me endrar innhaldet etter 

progresjonen til barna og interessene deira.  

 

Medverknad 

For at barna skal få medverke i kvardagen må me vaksne lytte til barna, ta dei på alvor når 

dei ytrar ynskje om aktivitetar, leikemateriell, turmål o l. og la dei påverke kva me gjer 

barnehagen. Til dømes har me på Rev gruppa i år valt å ha «Dyr» som tema. Ved å ha eit 

stort tema vil me la barna medverke i stor grad. Kanskje er tanken å ha om mange 

forskjellige dyr, men så viser barna stor interesse for eit dyr og då vil me byggje vidare på 

dette dyret.   

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Primærkontakt 

Emil Emil Emil Emil Emil Heidi 

Lotta Lotta Lotta Lotta Lotta Heidi 

Amund Amund Amund Amund Amund Heidi 

Anneli Anneli Anneli Anneli Anneli Heidi 

Tora Tora Tora Tora Tora Heidi  

Personale:      

Heidi Heidi Heidi Heidi Heidi 

Hilde Hilde Hilde Hilde  

    Lisbeth 

Vekeplan:     

Gapahuk Tur Forming Fysisk 
aktivitet 

Leikegrupper 
med Rådyr 
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Dei 7 fagområda i Rammeplanen 

Kommunikasjon språk og tekst 

På Rev gruppa legg me stor vekt på korleis me brukar språket vårt. Me vil rettleie barna i 

korleis me kan bruke språket, til dømes at barna lærer seg å sette ord på kjenslene sine og 

seier i frå om det er noko, både i positive og negative situasjonar. Me kjem til å lese bøkar 

som handlar om kjensler og korleis me kan uttrykke oss. Me vil  introdusere nye songar og 

rim , og me øver på munnmotorikk i samlingsstund. For å skape eit variert språkmiljø vil me 

også bruke munnlege fortellingar og eventyr med konkretar, teikn til tale og leike med ord.  

Kropp, rørsle, mat og helse 

Alle barna har sin eigen tursekk og dei smør si eiga niste. Me kjem til å lage varmmat ute 

fleire gonger i løpet av året og det skal barna vere med og førebu. På torsdagar har me fysisk 

aktivitet på planen. Her vil me variere om me er inne eller ute. Døme på aktivitetar er 

hinderløype, dans, musikk, regelleik og aking.  

Kunst, kultur og kreativitet 

Når me kjem i gang med tema arbeidet vårt vil me ha ulike formingsprosjekt. Me kjem til å 

utforske ulike teknikkar og bygge vidare på kjente teknikkar slik at barna sin progresjon kjem 

til syne i arbeidet.  

Natur, miljø og teknologi 

I år kjem me til å vere i Gapahuken på måndagar og ha turdag på tysdagar. Turane kjem til å 

variere utifrå årstid og kva me har om i temaet vårt. I Gapahuken vil me ha fokus på å bruke 

naturen rundt oss for å lage eit spennande leikeområde. På turane vil me trekke fram dei 

gode samtalene og utforskinga som skjer på veg til turmålet.  

Mengd, rom og form 

Me kjem til å telle i samlingsstund, til dømes øver me på å finne talet som talrekka sluttar på 

når me tel. Me kjem til å ha om ulike former, spele enkle spel og delta i matlaging der me 

snakkar om mengde og vekt mellom anna. I tillegg er me vaksne bevisste når me brukar ulike 

begrep i kvardagen, til dømes ord for mengde og storleik.  

Etikk, religion og filosofi. 

Dagens samfunn er prega av mange livssyn. Dette vil me få kjennskap til på Rev gruppa. Det 

er viktig at me lærer oss å behandle kvarandre likeverdig med respekt og toleranse for 

ulikheitar. Me vaksne må undre oss saman med barna og gi dei rom for tenking. Me kjem 

også til å marker ulike høgtider og merkedagar og samtale med barna om kvifor me 

markerer dei.  

Nærmiljø og samfunn. 

I Seljord har me eit rikt nærmiljø med mange lokale tradisjonar og lokalhistorie. Me kjem til å 

ta fram ulike segn og soger når me er på turar i nærmiljøet og i samlingsstund . I oktober vil 

me ha tema om FNs barnekonvensjon og menneskerettighetar. Her vil me lære om andre 

kulturar og om korleis andre har det i samfunnet vårt.                                                                                                                                                                                                          
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PINNSVIN GRUPPA - 2017 

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Primærkontakt 

Gelila  Gelila  Gelila  Gelila  Gelila  Bjørg Anita 

Rushema  Rushema  Rushema  Rushema  Rushema  Monica 

Soliana  Soliana  Soliana  Soliana  Soliana  Bjørg Anita 

Alise  Alise  Alise  Alise  Alise  Monica 

Emma  Emma  Emma  Emma  Emma  Unni  

Karoline  Karoline  Karoline  Karoline  Karoline  Unni 

Isabell  Isabell  Isabell  Isabell  Isabell  Monica 

Vemund   Vemund   Vemund  Bente  

Personalet       

Unni  
Bente  
Monica  
Bjørg Anita 

Unni  
Bente  
Monica  

Unni  
Bente  
 
Bjørg Anita 

Unni  
 
Monica  
Bjørg Anita 

Unni  
Bente  
Monica  
 

 

Vekeplan      

Uteleik  Grupper  Uteleik  Grupper  Leik  

 

Organisering 

Pinnsvin har sine grupperom på Rosa side. Me samarbeider med Ekorngruppa i rutine 

situasjonane gjennom dagen. Me legg me opp til aldersinndelte grupper, leik og 

samlingsstund på formiddagen. Heile huset samarbeider på morgonen og ettermiddagen. 

Leik 

Leiken til 2 åringen kjenneteiknast ved at dei er egosentriske, t.d. alle vil ha den same leika.     

2 åringen starter også med samleik og rolleleik. Utviklingsnivået til barna på gruppa er ulikt. 

Difor må me legge til rette for ulik leik og mindre grupper der ein vaksen er med og hjelper 

barna med å leike saman og dele på dei ulike leikene. Vaksne si deltaking er svært viktig for 

at barna skal få støtte i leiken og i deira språklege utvikling. 

Medverknad 

For Pinnsvin gruppa vil det seie at me vaksne er til stades der barna er heile tida. Me vaksne 

må forstå og støtte barna i det dei gjev uttrykk for non verbalt og verbalt. Ved at me vaksne 

er med i leiken kan me observere og gjera oss kjent med kva barna er interessert i og treng 

av leiker og materiell.  

Dei 7 fagområda i Rammeplanen 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Me skal ha månadens rim, regle og song. På denne måten blir barna godt kjent med ulike 

regler, rim og songar. Tema gjennom året vil vera Dyr. Me vil ha fokus på munnmotorikk og 

boka «Frosken med den brede munnen» er døme på ei bok me skal bruke. Språkutviklinga 

startar for fullt hjå 2 åringen, difor er benevning frå oss vaksne i kvardags-situasjonar svært 

viktig. Gjentaking er ein del av læringa for å utvikle eit godt ordforråd. 
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Kropp, rørsle, mat og helse 

2-åringane går frå å vera egosentriske til å bli meir sosiale individ. Difor vil me støtte og 

hjelpe barna til å sjå korleis andre har det som t.d. er sinna, er glade eller lei seg. Me set  ord 

på kjenslene og anerkjenner dei. 2-åringnane er fysisk aktive, og den motoriske utviklinga er 

individuell. Me legg opp til korte turar i nærmiljøet, hinderløype, musikk og dans. 

Kunst kultur og kreativitet 

Pinnsvin gruppa er veldig glad i musikk og dans. Det vil me at dei skal møte  i samlingsstund 

og spontant i kvardagen. I formingsaktivitetane skal barna møte ulike typer materiell som til 

dømes ull som me skal tove med. I kvardagen brukar barna fargeblyantar, fargestifter, perler 

og plastelina. 

Natur, miljø og teknologi 

Me kjem til å vera ute til alle årstider. Me vil at barna skal erfare alle årstider og ha gode 

opplevingar med å vera ute.  Me kjem til å ha korte turar i nærmiljøet, og leik på ute 

området. Me skal gje barna erfaring med bruk av teknologi ved å bruke I-pad, og TV. 

Mengd, rom og form 

2-åringane er i gang med å telle og det skal me bruke i samlingsstund og i 

kvardagsaktivitetar. Barna vil få møte eventyr som «Dei tre bukkane Bruse». Me vil også 

«øve på» å sortere leiker når me ryddar. Me skal bruke enkle spel med form og farge.  

Etikk, religion og filosof 

Me gje barna opplevingar og erfaringar ved at dei er med på å markere høgtider og 

merkedagar slik som FN dagen. Me har ulike nasjonalitetar på gruppa og barna skal få høyre 

og lære songar på dei ulike morsmåla. 

Nærmiljø og samfunn 

For å gje barna kunnskap og erfaring med lokale tradisjonar vil me at barna skal få høyre om 

«Heimlausa». Slik får barna både kjennskap til Dyrsku`n og dyr. Me går turar i nærmiljøet. I 

haust har me tema «brann, ambulanse og politi» og då får barna kjennskap til desse yrka 

som finns i nærmiljøet. 
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EKORN GRUPPA - 2018 

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Primærkontakt 

Siri Siri Siri Siri Siri Marion 

Lydia Lydia Lydia Lydia Lydia Kristin 

Linnea Linnea Linnea Linnea Linnea Marion 

Eileen  Eileen  Eileen Kristin 

Mikkel Mikkel Mikkel Mikkel Mikkel Kristin 

Johannes Johannes Johannes Johannes Johannes Marion  

Personalet       

Kristin  

Marion  

Britt  

Kristin 

Marion  

Britt  

Kristin 

 

Britt  

Kristin 

Marion  

Britt  

Kristin 

Marion  

Britt  

 

Vekeplan      

Ute dag Leik Forming Leik Sansedag 

   

Organisering 

På Ekorn gruppa går dei yngste barna me har i barnehagen, og dei er født i 2018. Det er 6 

barn i gruppa. Ekorn samarbeider med Pinnsvin gruppa i rutinesituasjonar gjennom heile 

dagen. Heile barnehagen samarbeider på morgonen og ettermiddagen. 

Leik 

Dei minste barna har ein utforskande og sansande væremåte, og me kan sjå at dei blir 

påverka av omgjevnadane. Me vil kunne oppleve at dei tek, smakar, kjenner, og luktar på det 

som er rundt dei.  Det er igjennom kropp og rørsle at barn lærer om seg sjølv, andre, og 

miljøet rundt dei. På rommet vårt har me leiker som klossar, bilar, og dyr som barna kan 

leike saman og ved sidan av kvarandre med. Me har og eit ballbasseng, og moglegheit for 

madrassar der barna kan utfolde seg fysisk.  Me vaksne skal vera tett på barna i samspel og 

leik, og fylgje deira perspektiv. Barn utviklar mykje gjennom leiken og samspelet saman med 

andre som t. d. å knytte vennskap, vente på tur, og lære seg å dele med andre.  

Medverknad 

Barna skal vera med å påverke sin eigen kvardag i barnehagen. For dei minste barna vil dette 

seie at me vil fylgje med på kva dei interesserer seg for og likar og difor har me ikkje alltid 

fastsette mål og aktivitetar for kvar dag. Me har laga oss eit stort tema for året; Lille Larve 

aldri mett». Me har mange idear rundt temaet som me tek i bruk når me ser at barna er 

klare for det. Fleire av barna har lite verbalt språk og med dei må me tolke deira kroppsspråk 

og uttrykk.  
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Dei 7 Fagområda i Rammeplanen 

Kommunikasjon, språk og tekst 

For dei minste er det viktig med rikeleg språkstimulering i kvardagen der me vaksne snakkar 

tydeleg, brukar korte setningar, viser til konkretar der det let seg gjere og benevner. Barna 

skal få oppleve songar, fortellingar og bøkar kvar dag. Me vil ha fortellinga om ¨Lille larve 

aldri mett¨ som hovudtema og ein raud tråd gjennom året.  

Kropp, rørsle, mat og helse 

De minste barna lærer med heile kroppen. Motorikk og sansar brukas som verktøy for å 

forstå seg sjølv og verda. Vi må gje barna rom og muligheit til å sanse og utfolde seg 

kroppslig. Me er difor bevisste på kva barna møter i kvardagen, korleis utforminga av 

grupperommet er og kva dei har tilgjengeleg av leiker. Me vil minst ein dag i veka gje barna 

noko nytt dei kan utforske og sanse. Barna skal få bli betre kjent med sin eigen kropp og kva 

dei ulike delane på kroppen heiter. Dette gjer me gjennom prosjektarbeid og dagleg 

benevning.  

Kunst, kultur og kreativitet 

Ved at me tek utgangspunkt i «Lille larve» , årstidene og dei ulike høgtidene vil me legge til 

rette for ulike kulturelle og kunstneriske uttrykk. Me vil la barna sanse og bli kjent med ulikt 

materiell og ha fokus på prosessen. Barna skal oppleve mestring gjennom å lage sine eigne 

produkt. 

Mengd, rom og form 

Me vil i det daglege utforske, undre og leike oss med enkel telling, sortering ved å rydde 

leiker, utforske ulike former og figurar ved ulik konstruksjonsmateriell og puttekasser. Me vil 

også introdusere barna for ulike begrep som til dømes: stor, liten, lang, kort, først, sist osv. 

Me vil bruke fortellinga om ¨Lille larve aldri mett¨ som et utgangspunkt for både telling, 

sortering, begreper og former.  

Etikk, religion og filosofi  

Saman med resten av barnehagen vil me vera med på å markere ulike høgtider. På den 

måten vil barna få byrjande forståing for ulike religionar og livssyn som er representert i 

barnehagen. Barna skal også få en forståing for ¨kven er eg?¨ i forhold til andre og 

omgjevnadane. Me vaksne vil veillede barnet i samspill med andre til å utvikle empati og 

godheit for andre.  

Nærmiljø og samfunn 

Me vil la barna bli kjent med nærmiljøet gjennom turar der me nytter dei ulike lokale 

tilboda. Me  vil markere FN dagen og Samefolkets dag. Barna skal også bli kjent med lokalt 

kulturstoff, og for 1 åringane betyr det at dei skal bli betre kjent med Sjøormen Selma. 
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SKORVE GRUPPA – 2014 
 

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Primærkontakt 

Eivind Eivind Eivind Eivind Eivind Gry 

Vetle Vetle Vetle Vetle Vetle Ann Christin 

Håvard Håvard Håvard Håvard Håvard Gry 

Åsmund Åsmund Åsmund Åsmund Åsmund Ann Christin 

Frida Frida Frida Frida Frida Gry 

Kristin Kristin Kristin Kristin Kristin Ann Christin 

Magnus Magnus   Magnus Gry 

Petra Petra Petra Petra Petra Ann Christin 

Amalie   Amalie Amalie Ann Christin 

Personale      

Gry 
Ann Christin 

Gry 
Ann Christin 

Grete 

Gry 
Ann Christin 

Gry 
Ann Christin 

Gry 
Ann Christin 

 

Vekeplan     

Lavvo Felles 
musikksamling 

Lavvo Innedag Tur 

 

Organisering 

Skorve gruppa har ni barn. Basen vår er på Skorvesida saman med barna i Sjøorm gruppa, dei er 

nest eldst i barnehagen. Me kjem til å vera i Lavvoen to gonger i veka og på tur ein gong i veka. På 

tysdagar vil me vera saman med Sjøorm gruppa, då vil me har felles samling. 

 

Leiken 

Leiken er barnets viktigaste arena for å tileigne seg sosiale ferdigheitar, og den skapar glede og 

fellesskap. Leiken er med på å danne relasjonar, vennskap, dei lærar å samarbeide og å løyse 

konfliktar. I tillegg fremjar leiken barns utvikling som intellektuelt, fysisk, sosialt, emosjonelt og 

språkleg.  

Skorve gruppa har no godt utvikla rolleleik som kan vare over noko tid, regelleikar og likar fysiske 

utfordringar. Temaet for året er vennskap og dette vil prege arbeidet med leiken. Me vil dele barna 

inn i leikegrupper, då legg me tilrette for nye vennskap og inkludering. Me skal vidareutvikle 

rolleleiken og bli trygge på regelleikar.  

 

Medverknad 

Me forstår barns rett til medverknad som barns rett til å bli sett, høyrt, respektert, delta og å prøve 

seg fram. Me vil i år ha VENNSKAP som overordna tema for «Skorvesida». Me vaksne må sjå og 

høyre korleis barna gjennom kvardagssituasjonar har fokuset på samspel, korleis vi er mot 

kvarandre, gjennom leiken, kommunikasjonen mellom barn og vaksne og byggje vidare på dette.  

Me vaksne ynskjer å fylgje opp  barna sin nysgjerrighet og undring slik at me lar barna medverke i 

sin eigen barnehagekvardag. Medverknad handlar også om å ytre sine meiningar og ynskjer i 
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samtaler, barneintervju, og i aktiviteter kor fleirtalls avgjersler skal tas. For oss vil det vera viktig å 

vera tydelege og ansvarsfulle vaksne som ser og hører alle barna. 
 

Dei 7 Fagområda i Rammeplanen 

Kommunikasjon, språk og tekst  

Temaet vårt er vennskap, og  gjennom samtalar, tekstskaping, litteratur, tekstar/soger, rim, regler 

og songar vil dette prege samlingane. Vi ser at barna har hatt stor interesse for bøker og eventyr og 

vil nytte biblioteket I samlingar jobbar vi også med bokstaver og bokstavlydane.  

 

Kropp, rørsle, mat og helse 

Me opplever at barna er glade i å vera ute og me ynskjer å gje dei fleire gode opplevingar i naturen. 

Der kan barna medverke i å utforske og eksperimentere med naturfenomen og fysiske lovar. Me 

kjem også til å gå tur, ha gym og gå på ski. Tysdagar blir det matlaging. Vi oppmodar barna til å 

smake på ulik mat. Me vil ha kvilestund der barna får høyre på lydbok.  

 

Kunst, kultur og kreativitet 

Me vil fortsette med å teikne og dette er noko dei fleste på gruppa likar. Barna skal prøve seg på 

veving, lage bokstavar og tal i ulike materiale. Folkemusikk, der dansen no blir meir avansert. Tykje 

Glosli er eit segn som har sine røter i Seljord som me vil dramatisere og framføre som eit 

teaterstykke. 

 

Natur, miljø og teknologi 

Barna skal lære å ta vare på seg sjølv, kvarandre og på naturen. Barnehagen skal fremje verdiar, 

haldningar og praksis for et berekraftig samfunn. Me blir kjende med naturen rundt oss og fjella 

kring Seljord. Barna får høyre ulike segn og soger frå plassane me besøker. I år skal vi bli kjend med 

Guro Heddelid, Skåne Bringsås, Tykje Glosli og kyrkja.  

 

Mengd, rom og form  

Me vil vidareutvikle det å kunne forstå mengde i forhold til det å telje . Spel, pusling og Teknisk Lego 

vil me halde fram med. Snekring ute, sjå etter mønster i naturen, måle storleik og å bruke sansane 

og kroppen for å utvikle rom forståing.  

 

Etikk, religion og filosofi 

Me markerar høgtider med tradisjonelle forteljingar og songar. Samtalar rundt ulike etiske tema, 

haldingar vi har og korleis vi er mot kvarandre. På FN og verdsbarnedagen vil fokuset vere andre 

kulturar. Adventstida i barnehagen skal vere prega av ro og hygge.  

 

Nærmiljø og samfunn 

Me forsett samarbeidet med avdeling Tussejuv. Me skal besøke kvarandre og ha gym saman. Det er 

viktig å knytte kontakt og bli kjend med dei ein skal gå på skulen med.  Samefolkets dag den 6/2 blir 

markera, her får barna litt kjennskap til samisk kultur.  
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SJØORM GRUPPA – 2015 
 

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Primærkontakt 

Mathias  Mathias  Mathias  Mathias  Mathias  Grete  

Sigve  Sigve  Sigve  Sigve  Sigve  Jorunn  

Vebjørn  Vebjørn  Vebjørn  Vebjørn  Vebjørn  Grete  

Marie  Marie  Marie  Marie  Marie  Grete  

Gunhild  Gunhild  Gunhild  Gunhild  Gunhild  Jorunn  

Magnus  Magnus  Magnus  Magnus  Magnus  Jorunn  

Teo  Teo  Teo  Teo  Teo  Grete  

Denize  Denize  Denize  Denize  Denize  Jorunn  

Eivind  Eivind  Eivind  Eivind  Eivind  Jorunn  

Jon  Jon  Jon  Jon  Jon  Jorunn  

Heine  Heine  Heine  Heine  Heine  Grete  

Zoey Elise   Zoey Elise Zoey Elise Grete  

Personale      

Jorunn 
Grete 

Grete 
Gry 
Ann Christin  

Jorunn 
Grete  

Jorunn 
Grete  

Jorunn 
Grete  

 

Vekeplan     

Tur  Felles 
musikksamling  

Innedag Lavvo  Innedag 

 

Organisering 

Sjøorm gruppa har 12 barn på gruppa. Me held til på «Skorve sida», saman med Skorve 

gruppa som er dei eldste barna, dette vil bli «basen» vår dette året. Vi et formiddagsmaten 

vår på «Skorverommet». Me kjem til å ha ei felles samling med Skorve gruppa kvar tysdag. 

 

Leiken  

Me har jobba mykje med leik og samspel på denne gruppa. Me vil forsette dette arbeidet og 

ha fokus på leikegrupper. Me ser at i små leikegrupper finn barna roen og er i godt samspel 

med kvarandre. Gruppene kan vere barnestyrte og vaksenstyrte. I dei vaksenstyrte gruppene 

kan det oppstå nye relasjonar og barna blir enda betre kjente med kvarandre. Regelleiker vil 

me jobbe meir med dette året. 

 

Medverknad 

Me forstår barns rett til medverknad som barns rett til å bli sett, høyrt, respektera, delta og 

til å prøve seg fram. Me vil i år ha eit overordna tema for «Skorvesida», dette tema skal 

handle om VENNSKAP. Her kan me saman med barna snakke om kva me legg i dette 

begrepet, og kva me saman kan gjere for å byggje gode relasjonar som fører til vennskap og 

inkludering. Vi vaksne må sjå og høyre korleis barna er med kvarandre i leiken, i 

kvardagssituasjonar og kommunikasjonen mellom barn og vaksne. Dette vil vi byggje vidare 

på. Barna har rett til å medverke heile dagen og i ulike situasjonar i barnehagen 
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Dei 7 Fagområda i Rammeplanen  

Kommunikasjon, språk og tekst  

Me vil bruke samtale, tekstskaping, litteratur, tekstar/soger, rim, regler og songar som 

handlar om tema vårt «VENNSKAP». Me ser at barna har hatt stor interesse for bøkar og 

eventyr. Me vil nytte biblioteket.  

Me skal ha musikksamling for heile «Skorve sida» kvar tysdag.  

 

Kropp, rørsle, mat og helse 

Me vil lage varm mat saman med Skorve gruppa kvar 14. dag. Vi oppmodar barna til å smake 

på ulik mat. Me kan lage mat i Lavvoen. 

Vi er på turar, brukar kroppen ute på Lavvo-området, hinderløype ute og inne. Her kan vi 

motivere og hjelpe kvarandre. Me har kvilestund der barna får høyre på lydbok. 

 

Kunst, kultur og kreativitet 

Me ser at på Sjøorm gruppa er teikne utviklinga godt i gang. Fleire av barna vel å setja seg til 

teiknebordet ute og inne. Det å få uttrykke seg på sin måte er viktig, her kan ein saman få 

inspirasjon og motivasjon gjennom samtaler og sjå korleis andre uttrykker seg. På våren skal 

me ha folkemusikk. Då blir dansen meir avansera. 

 

Natur, miljø og teknologi 

Barna på gruppa er glade i å vere ute på tur og i Lavvoen. Det er mykje å undre seg over og 

leiken har vore sentral her også. Ute i naturen blir fantasien tatt i bruk. Hinderløype, 

regelleiker og natursti er aktivitetar som me vil legge vekt på i skogen og på turane våre, 

samstundes vil me også sjå etter barnas interesser.  

 

Mengd, rom og form  

Gruppa skal vidareutvikle det å forstå mengde i forhold til å telje. Spel og pusling vil me 

fortsette med. Me snekrar ute, ser etter mønster, måler storleik og brukar sansane og 

kroppen for å utvikle rom forståing. 

 

Etikk, religion og filosofi   

Me markerar høgtider med tradisjonelle forteljingar og songar. Samtaler rundt ulike etiske 

tema, haldingar vi har og korleis vi er mot kvarandre. På FN og verdsbarnedagen vil fokuset 

bli barn frå andre kulturar.  

 

Nærmiljø og samfunn 

Tradisjonar som Dyrskun, kor me i år skal blir nærare kjende med «Høna». I år vil me bli 

nærare kjende med «Selma, Sjøorm» som er ein del av lokalhistoria vår. Ulike måtar å leve 

på og familieformer vil vere naturlege tema gjennom samtalar og bøkar. Samedagen blir 

markera og her får barna litt kjennskap til samisk kultur.  
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STERKE NILS GRUPPA - 2016 

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Primærkontakt 

Ariam Ariam Ariam Ariam Ariam Ingrid/Cecilie 

Tuva Tuva Tuva Tuva Tuva Ingrid/Cecilie 

Thov Thov Thov Thov Thov Ingrid/Gunhild 

Even Even Even Even Even Ingrid/Cecilie 

Sondre Sondre Sondre Sondre Sondre Ingrid/Gunhild 

Mikkel Mikkel Mikkel Mikkel Mikkel Ingrid/Cecilie 

Aasmund  Aasmund Aasmund  Aasmund Aasmund Ingrid/Gunhild 

Janne Berit Janne Berit Janne Berit Janne Berit Janne Berit Ingrid/Gunhild 

Jan 
Sebastian 

Jan 
Sebastian 

Jan 
Sebastian 

Jan 
Sebastian 

Jan 
Sebastian 

Ingrid/Cecilie 

Mie Mie  Mie  Mie Mie  Ingrid/Cecilie 

Neo William   Neo William Neo William Ingrid/Cecilie 

Personale      

Gunhild 
Cecilie 
Ingrid 

Gunhild 
Cecilie 
Ingrid 

Gunhild 
Ingrid 

Gunhild 
Cecilie 
Desireè 

Gunhild 
Ingrid   

 

Vekeplan     

Grupper Tur Grupper Mat Lavvo 
 

 

Organisering  

Me har basen vår på Bringsåsrommet saman med Bringsås gruppa. Me er saman det meste 

av tida, men delar oss frå ca. 10.00 til 12.30. På Bringsåsrommet leikar vi, har samlingssund, 

måltida, forming, kvilestund og andre aktivitetar. 
 

Leik  

Leik er barnas naturlege veremåte. Å få delta i leik og få venner er grunnlaget for barns 

trivsel og meningsskaping i barnehagen. Vaksne som bidreg til at barn kjem inn i leiken legg 

grunnlag for eit inkluderande fellesskap. Barna på gruppa kan «late som leik». Nokre leiker 

fortsatt mest ved sidan av kvarandre og «gjer det same som», medan andre er godt i gang 

med rolleleik. Me vil ha fokus på å utvikle rolleleiken. Me må skjerme god leik og gje barna 

høve til å avslutte leik. Å dele barna inn i mindre grupper gjer det lettare at alle blir sett og 

høyrt i leiken sin. 
 

Medverknad 

Barna skal bli sett og høyrt. Det er alltid dei vaksne som har ansvaret for barna og for at 

relasjonar er gode. Det krev at vaksne er lydhøre og har evne og vilje til å fremme, vere 

merksame på, og ta omsyn til barna sine ulike ytringar. Døme på medverknad: 1. Planlagt 

aktivitet blir lagt til side, så barna får leika ferdig. 2. Gje tid og oppmuntring til å smøre 

brødskiva si eller få på skoen sin.  
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Dei 7 Fagområda i Rammeplanen 

Kommunikasjon , språk og tekst  

Personalet må legge til rette for gode samtalar og vere gode lyttarar i leik og 

kvardagssituasjonar. Me les dagleg og det ligg bøker framme. Kvar dag har me forteljingar 

eller eventyr med konkretar, for å auke språkforståinga og ordforrådet hjå barna. Me ser dei 

nyttar det i leiken. Me leikar med rim og rytme og tøysar med språket. Me nyttar dagtavle, 

barna får god trening i å snakke og bli høyrt og opplever å vere viktig for heile gruppa. 
 

Kropp, rørsle, mat og helse  

Me har fokus på allsidig bruk av kropp både inne og ute og legg til rette for rørsleleik og 

songleikar. To dagar i veka er me på tur. Maten me har i barnehagen er sunn og måltida skal 

vere prega av ro og god stemning. Ein dag i veka har me «matdag» og då er barna sjølve med 

å lagar eit måltid med varm mat.  Fokus på god hygiene, særleg handvask. Etter mat har me 

kvilestund der barna kan slappe av på ei matte.  
 

Kunst, kultur og kreativitet 

Me ynskjer at barna får oppleve glede ved å skape noko aleine og saman med andre. Temaet 

dette året er Fargar. Me vil legge til rette slik at barna kan utforske og få erfaring med ulike 

materiale. På grupperommet har me plastelina og teiknesaker til ei kvar tid og anna 

materiale finn vi fram i ulike vaksenstyrte aktivitetar. 
 

Natur, miljø og teknologi  

Når me er på tur er turen målet i seg sjølv. På turane er naturen ein arena for glede, leik, 

undring, utforsking og læring. Me vil fortsetje å fylgje kastanjetreet. Me undrar oss over 

endringane gjennom årstidene og ser på samspelet mellom treet og dyra. Me tek i bruk Ipad 

for å finne ut meir om naturen, ta bilete og lage historier saman med barna. 
 

Mengd, rom og form  

Me hjelper barna til å språksette tidlege matematiske prosessar. Me skal i kvardagen bruke 

omgrep som omhandlar mengde, storleik og form. Dette skjer i leik, daglege rutinar, i 

aktivtetar som matlaging, spel, puslespel, og konstruksjon. Me nyttar teljing i daglege 

rutinesituasjonar, slik at barna får ei gryande forståing for tal og mengd. Sortering er tidlege 

matteerfaringar som me gjer mykje av i leiken og når me ryddar. 
 

Nærmiljø og samfunn  

Barna skal få ei gryande kjennskap til lokale segn og lokale stadnamn i Seljord. Me besøker 

stader i nærmiljøet og knyt lokale segn og forteljingar til staden. I haust har me tema om 

Dyrskun og etter jol har me tema om Sterke Nils.  
 

Etikk, religion og filosofi  

Barnehagen markerar høgtidene jol og påske. Me markerar 17. mai, samenes nasjonaldag, 

karneval, og bursdagar. Me vil legge vekt på mangfaldet i fellesskapet, vi har ulike levemåtar 

og tradisjonar.  
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BRINGSÅS GRUPPA - 2017 

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Primærkontakt 

Barn      

Maren Maren Maren Maren Maren Irene/Merete 

Eilev Eilev Eilev Eilev Eilev Irene/Merete 

Mayasa Mayasa Mayasa Mayasa Mayasa Irene/Merete 

Menisa Menisa Menisa Menisa Menisa Irene/Cecilie 

Mari Mari Mari Mari Mari Irene/Cecilie 

Oliver Oliver Oliver Oliver Oliver Irene/Cecilie 

Personale      
 Merete 

Irene 
Desireè 
Irene 

Cecilie 
Irene 

Merete 
Irene 

Cecilie 
Irene 

Vekeplan     

Grupper Lavvo Tur Mat Grupper 
 

Organisering   

Me har basen vår på Bringsås-rommet saman med Sterke Nils gruppa. Vi er saman det meste 

av tida, men delar oss frå ca. kl. 10.00 til 12.30. På Bringsås- rommet leikar me, har forming, 

kvilestund og andre aktivitetar. 
 

Leik  

Me legg  til rette for variert og ulike aktivitetar og leik tilpassa barnas interesser og 

ferdigheter. Leiken er grunnlaget for barns vennskap med kvarandre. Å få delta i leik og få 

venner er grunnlaget for barns trivsel, utvikling og læring. Gjennom leik, eksperimentering 

og kvardagsaktivitetar utviklar barna sin kompetanse. Leiken er viktig for at barna skal 

utvikle ei god sjølvkjensle og ei kjensle av kompetanse.  

Dei vaksen må vera gode rollemodellar, og hjelpe dei barna som treng støtte for å koma inn i 

leiken. Leiken skal opplevas frydefull og er noko barnet gjer på eige initiativ. Vi jobbar med 

«late som leik», når vi vaksne bekreftar barna og fylgjer med på kva dei er opptekne av kan 

vi hjelpe barna til å strekke seg vidare i leiken. Difor er det avgjerande at barn får tid og rom 

til å leike. 

Barna på Bringsås gruppa leikar parallell leik og nokre av dei eldste går over i rolleleiken.  

Som nemnt ovanfor er det viktig at dei vaksne er eit støttande stillas for barna og hjelper dei 

inn i leiken. Rolleleiken er eit godt verktøy for å bruke og utvikle språket i leiken. 
 

Medverknad 

Rammeplanen seier at barna skal bli sett og høyrt. Barna har mange måtar å uttykke seg på. 

Dei kan uttykke seg med kroppsspråk og ord om korleis dei har det. Dei yngste barnas 

uttrykksmåtar som ord, babling, sutring, gråt, mimikk, rørsler og andre kjensle uttrykk skal bli 

tatt på alvor. Gode relasjonar og ein positiv dialog mellom barn og vaksne i barnehagen og 

mellom personalet og foreldre er ein føresetnad for å kunne ta barnas medverknad på alvor. 

Medverknad handlar ikkje om at barna skal bestemme alt sjølv.  
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Barna skal få moglegheit til å gje uttrykk for kva dei tenkjer , meiner og føler. Barna treng 

gode og tydelege vaksne som kan ta imot innspel. Dei vaksne må vise barna korleis dei kan 

forhandle og inngå kompromissar. Dialog og evne til å forhandle og koma fram til 

kompromissar er viktig verdiar i eit demokratisk samfunn. I kvardagen kan ein oppsett 

aktivitet bli lagt til side, eller endre retning.  
 

Dei 7 Fagområda i Rammeplanen 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Gjennom arbeidet  med dette fagområdet skal  barnehagen bidra til at barna får utforske og 

utvikle sin språkkompetanse.  Aktivt bruk av språk, både verbalt og non verbalt. Vi brukar 

mykje rim og reglar, song, rørslesongar, biletbøkar, eventyr og høgt lesing. 
 

Kropp, rørsle, mat og helse  

Barnehagen skal leggje til rette for at barna kan oppleve rørsleglede, matglede og 

matkulturar. Me skal bli kjend med eigen kropp og benevne kroppsdelar, stellesituasjonen 

skal opplevast positivt, legge til rette for rørsle og fysisk aktivitet inne og ute, positive 

opplevingar av det å vere ute, handvask før måltid, kvile og søvn. 
 

Kunst, kultur og kreativitet 

Gjennom erfaringar med dette fagområdet vil barna få moglegheit for å sanse, oppleve og 

eksperimentere. Barna skal bli kjende med måling, fargeblyantar og anna formingsmateriell. 

Fyrste handtering med enkle rytmeinstrumenter og bruk av ulike effektar når vi høyrer 

eventyr. 
 

Natur, Miljø og teknologi  

Barnehagen skal bidra til at barna får erfaringar og blir glade i naturen i alle årstider. Me skal 

gå på tur i nærmiljøet, utforske barnehagens uteområde og sjå på bilete av kjente dyr og 

insekt som er i Lavvo skogen vår. 
 

Mengde, rom og form 

Arbeidet med i dette fagområde skal stimulere barns undring og nysgjerrighet. Me gjer dette 

gjennom å rydde leker, enkle puslespel med ulike former, teljing, introdusere begrep som 

stor, liten, tom, full, høg og låg. 
 

Etikk, religion og filosofi 

Barna skal få kjennskap til forteljingar og tradisjonar. Vi skal lære å utvikle empati, det å vere 

glad for å vere saman med kvarandre, bli kjende med kjensler som å vere glad og lei seg. 
 

Nærmiljø og samfunn. 

Me skal bli kjende med oss sjølv og familien. Utforske barnehagen ute og inne. Byrje å 

utforske nærmiljøet 
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SMÅBARN - 2018 

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Primærkontakt 

Mahmod Mahmod Mahmod Mahmod Mahmod Gro/Merete 

Olaf  Olaf  Olaf  Olaf  Olaf  Anne M/ Gro 

Andrine  Andrine  Andrine  Andrine  Andrine  Sigrunn/AnneM 

Maria  Maria Maria  Maria  Maria  Anne M/ Gro 

Synne  Synne  Synne  Synne  Synne  Sigrunn/Gro 

Eivind  Eivind  Eivind  Eivind  Eivind  Gro/Merete 

Daniel  Daniel  Daniel  Daniel  Daniel  AnneM/Sigrunn 

Eline   Eline   Eline  Sigrunn/Merete 

Personale      

Gro, Sigrunn 

Anne Marie 

Gro, Sigrunn  

Anne Marie 

Gro, Sigrunn  

Anne Marie 

Gro, Sigrunn  

Anne Marie  

Sigrunn, 

Anne Marie 

Merete 

 

 

Vekeplan     

Tur Grupper Matlaging Grupper/ 

bibliotek 

Vatn leik/ 

forming 

 

Organisering 

På Småbarn er det 5 eitt-åringar som startar nå i haust og 3 som startar etter nyttår. Då blir 

det to tilvenningsperiodar dette året. Me må bruke tid og la dei bli godt kjent før me byrjar 

på planar. 

 

Leiken 

1-åringane sin leik består av å gjere seg kjent med omgjevnadane. Dei er «toddlerar» som 

byrjar å stabbe rundt og utforske verda rundt seg. Alt rundt ein 1-åring handlar om kroppen. 

Det kroppslege er knytt til kjensler, intensjonar og medvit. Dei må gjere seg kjent med ting 

gjennom å sanse; sjå, smake, høyre og føle.  

 

Medverknad 

Alle barn i barnehagen har rett til medverknad. Å virke med, å bli sett og forstått er 

medverknad. Medverknad må skje på barna sine premiss, i samsvar med alder og modning. 

Det er viktig at me vaksne er ekstra merksame på barnas kroppsspråk og tolkar det.  

1-åringen kan best medverke gjennom kroppsspråket sitt.  

 

Dei 7 fagområda i Rammeplanen 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Å snakke med barna om kva som skjer i ulike situasjonar er viktig for å lære språk og bli kjent 

med eigne kjensler. I kvardagssituasjonar som bleieskift, garderobe og måltid er det viktig å 

benevne ting og aktivitetar.  
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I år har me ekstra fokus på rytme, song og musikk som er ein naturleg uttrykksform for små 

barn. Me fortel eventyr i samlingsstund. Det er med på å auke ordforrådet til barna. Me har 

bøkar tilgjengeleg for barna heile tida. 

 

Kropp, rørsle, mat og helse 

Å bevege seg rundt, enten det er inne i barnehagen, ute på leikeplassen eller på tur er 

lærerikt og verdifullt for kroppen. Det å få oppleve trivsel og mestring ved å bevege seg ute 

gjennom alle årstidene er bra. Me lagar mat saman, og barna får smake på ulik mat.  

I vatn leiken utforskar og utfaldar barna seg med vatn og dei sprutar, heller og plaskar. Me 

har tema «Kroppen min» gjennom heile året.  

 

Kunst, kultur og kreativitet 

Gjennom at me skal ha Sauen som vårt «Dyrsku`dyr» skal vi jobbe med ull. Me kjem til å 

bruke ull i toving og på andre måtar. Me kjem òg til å gje barna erfaring med andre materiell 

som måling, fargeblyantar, plastelina, leire og naturmateriale.  

 

Natur, miljø og teknikk  

Me skal legge til rette for at barna får mangfaldige naturopplevingar der me undrar oss, 

leikar, utforskar og lærer. Me gjer oss kjent med fuglar som er rundt barnehagen. Me skal gå 

eller trille tur til Folkehøgskulen for å sjå på sauen. Det er ikkje turmålet som er det viktigaste 

men det som skjer langs vegen kan vere like spennande og lærerikt. Når me er på tur har me 

med oss Ipad og tek bilete. Finn me søppel langs vegen tek me det med til barnehagen og 

kastar det. 

 

Mengd, rom og form 

Barna brukar kroppen og sansane for å utvikle rom forståing. Gjennom å orientere seg i 

rommet finn dei ut kvar ting er. Når det blir satt fokus på former leikar me med puttekasser 

og teller dei ulike figurane. Når me ryddar i leikene sorterer me i ulike kasser og namngjev 

kva det er som blir rydda. 

 

Etikk, religion og filosofi 

Me skal vise omsorg, toleranse, interesse og respekt for kvarandre og andre menneske. Me 

vil markere høgtider med song og fortellingar. 

 

Nærmiljø og samfunn 

Når me er på tur vil me gjere oss kjent med ulike bygg, institusjonar og yrke. Me vil gjere oss 

kjent med brannbil, politibil og ambulanse . Me vil besøke biblioteket. Me kjem til å synge 

songar og bli kjent med regler/dikt som har lokal tilknyting.  

 


