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KONTAKTINFORMASJON 

 

Avdeling Heddeli:     Avdeling Tussejuv: 
 

Besøksadresse:      Besøksadresse: 

Gullnesvegen 13, 3840 Seljord   Brøløsvegen 8, 3840 Seljord 

 

Tlf:       Tlf:     

350 51 352/911 20 162 kontor         350 65 180/911 20 162 kontor 

350 51 353 småbarn     902 78 013 Elg/Rådyr 

       902 48 379 Rev 

       902 63 482 Pinnsvin 

       915 87 514 Ekorn 

 

Epost:       Epost: 

seljord.barnehage@seljord.kommune.no   seljord.barnehage@seljord.kommune.no 

 

Foreldrekontaktar i Samarbidsutvalet:  Foreldrekontaktar i Samarbidsutvalet: 

Linda Bakaas Råmundal     Sondre Moen 

Tlf. 906 26 774     Tlf. 917 74 270 

Epost:       Epost: 

linda_raam@hotmail.com    sondre_moen@me.com 

 

Carina Thorvaldsen     Anette Tveiten Øya 

Tlf. 476 71 477     Tlf. 901 23 737 

Epost:       Epost: 

thorvaldsenc@gmail.com    anette.t.oya@gmail.com 

 

Vara:       Vara: 

Rita Aafløy Bredesen     Ingunn Holtar Nordstoga 

Tlf. 476 40 909     Tlf. 975 43 748 

Epost: rita.bredesen@kviteseid.kommune.no Epost: ingunn.holtar@gmail.com 

 

Merete Tvitekkja     Johanna Mårtensson Nes 

Tlf. 417 25 117     Tlf. 908 91 599 

Epost: meretebt-94@hotmail.com   Epost: johanna80ster@gmail.com 
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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. No har vi jobba på denne måten 

eitt år vi har gjort nokre små skritt i å bli ein organisasjon. 

 

Vi har eit felles dokument for alle barnehagane i Seljord, Årsplan del 1. Den bygger på 

nasjonal Rammeplan og er grunnlaget for vårt arbeid. Dette dokumentet er no ferdig 

revidera etter R 17. Seljord barnehage skal ha eigen Årsplan del 2 som skal gjelde for eitt år 

om gongen. Den skal vere arbeidsprogrammet for barnehagen 2020/2021. I tillegg kjem 

periodeplanar for kvar enkelt gruppe som vil ligge på MyKid. 

Vi driv barnehage etter Utdanningsdirektoratet sin smittevernveileder for barnehage under 

covid-19 utbruddet 2020. Akkurat no jobbar vi på «Gult nivå» og i hovudsak betyr det god 

handhygiene, alle har med niste.  

Vi kan forvente å skifte mellom grønt nivå (normal drift), gult nivå og raudt nivå (færre barn i 

faste små grupper) 

 

Satsingsområde. 

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

«Inkluderande barnehage- og skulemiljø» i denne omgang. Vi skal fortsette dette prosjektet 

frå januar 2021. 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, september 2020 

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 % 

Beate Tjønntveit Pedagogisk leiar   80 % 

Ingrid Hegnastykket Pedagogisk leiar   80 % 

Irene Groven Pedagogisk leiar 100% 

Gunhild T Sudgarden Pedagogisk leiar   84% 

Jorunn M. Torjussen Barne- og ungdomsarbeider 100 % 

Gry Anita Fossland Barne- og ungdomsarbeider 100 % 

Sigrunn Tresland Barne- og ungdomsarbeider 100% 

Cecilie Sollid Tveit Fagarbeider 100 % 

Gro Verpe Moen Assistent   80 % 

Desireè Hestehagen Assistent   20 % 

Mari Bjåland Barstad Lærling haust 2020 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% 

Gro Berit Haugetuft Pedagogisk leiar   80% 

Heidi Strånd Pedagogisk leiar 100% 

Unni Lundeberg Pedagogisk leiar 100% 

Marion Berge Pedagogisk leiar 100% 

Parvin Molazem Pedagogisk leiar   40% 

Britt Marie Waldenstrøm Barnehagelærar   40% 

Guro Mariann Flatland Barnehagelærar 100% 

Britt Almquist Assistent 100% 

Sissel Aase Haugan Assistent 100% 

June Vala-Aakre  Barnepleiar   40% 

Lisbeth S Odden Barne- og ungdomsarbeider   80% 

Hilde Østbø Barne- og ungdomsarbeider   80% 

Monica Stykket Barne- og ungdomsarbeider   80% 

Bjørg Anita Listaul Barne- og ungdomsarbeider   60% 

Tove Lunde Aase Barne- og ungdomsarbeider   40% 

Ingrid Storlid Barne- og ungdomsarbeider   40% 

Vera Edling Reinhaldar   70% 
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DAGSRYTMA 

 

TID KVA SKJER 
07.30 Barnehagen opnar. Leik inne og ute. Barna har ete frukost heime. 

10.00-12.30 Arbeid i grupper: 

samling, ulike aktivitetar, turar, 

hovudmåltid og garderobe 

12.30-16.30 Leik ute og inne 

Ca 14.00 Måltid. Litt mat, 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: Sondre Moen 

Nestleiar: Linda Bakås Råmunddal 

Foreldrerepresentantar avdeling Tussejuv:  

- Anette Tveiten Øya – vara Johanna Nes 

- Sondre Moen – vara Ingunn Holtar Nordstoga 

Foreldrerepresentantar avdeling Heddeli: 

- Carina Thorvaldsen – vara Merethe Tvitekkja 

- Linda Bakås Råmunddal – vara Rita Aafløy Bredesen 

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 Sigrunn Tresland 

Eigarrepresentant:  

- Marita Byggstøyl Dyrland 

 

Møteleiar: Heidi Færstaul Haugerud 

Referent: Gunhild Sundbø 
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ÅRSHJUL 
 

 

 

 

 

 

HAUSTEN 2020 

VEKE DATO INNHALD 

33 To 13. og fr 14.08 Planleggingsdagar. Barnehagen er stengt 

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

35 On 26.08 
To 27.08 

Foreldremøte kl.18-19.30 avd. Heddeli 
Foreldremøte kl 18-19.30 avd. Tussejuv 

37-43  Foreldresamtaler 

40-43  

Lø 24.10 

Internasjonale veker 
FN-dagen 

37-50  Elg- og Skorvegruppene. Gym på Granvin 

44 Fr 06.11 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

45-48  Tema "brann, ambulanse, politi" 

49-52  Advent. Jul 

52 Ty 22.12 
Fr 18.12 

Grautfest avd Heddeli 
Grautfest avd Tussejuv 

53 To 24.12.20 – 
Fre 01.01.21 

Juleferie. Barnehagen er stengt 



8 
 

 

 

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. 

 

 

 

VÅREN 2021 

VEKE DATO INNHALD 

1 Fr 08.01 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

2-10  

Lau 06.02 

Vinter 
Samisk kulturarv 
Samefolkets dag 

5-7  
Fr 12.2 Tu 
Ty 9.2 He 

Førebuing til karneval 
Karneval. Fastelavn  
Karneval. Fastelavn 

9-13  Foreldresamtaler 

9-16 
12-13 

 Vår 
Påske 

13  Påskeferie. Barnehagen stengt frå onsdag 31.03 kl 
12.00, til og med måndag 05.04 

17  Vårdugnad/»ruskendag» med foreldre 

17-23 
19 

 Folkemusikk, dans og soger 
17. mai 

24 Må 14.06 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

25-33  Barnehagen er prega av sommarferieavvikling 

28-29-30  Barnehagen er stengt. Sommarferie 
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ELG OG RÅDYR GRUPPA – 2015 og 2016 

 

 

Organisering: 

I år er Rådyr og Elg ei gruppe med felles personal. Me startar og avsluttar dagane med Rev og 

kvar fredag vil Rådyr samarbeide med Rev. På fredagane vil Elg samarbeide med Heddeli i 

forhold til gym, ski, turar og besøk på skulen. Elg og Rådyr har mykje likt opplegg, samtidig 

som me legg vekt på progresjon og kvar barna er i sin utvikling. Me har eigne og felles 

samlingsstundar.  

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Primærkontakt 

2015      

Anna Anna Anna Anna Anna Beate 

Anne Lene Anne Lene Anne Lene Anne Lene Anne Lene Beate 

Henriette Henriette Henriette Henriette  Beate 

Halif  Halif  Halif Unni 

Khaalid Khaalid Khaalid Khaalid Khaalid Unni 

Sakarias Sakarias Sakarias Sakarias Sakarias Beate 

Siri Victoria Siri Victoria Siri Victoria Siri Victoria Siri Victoria Beate 

Vilja Edith Vilja Edith Vilja Edith Vilja Edith Vilja Edith Beate 

      

2016      

Amund Amund Amund Amund Amund Heidi 

Anneli Anneli Anneli Anneli Anneli Heidi 

Emil Emil Emil Emil Emil Heidi 

Erlend Erlend Erlend Erlend Erlend Heidi 

Lotta Lotta Lotta Lotta Lotta Heidi 

Rasha Rasha Rasha Rasha Rasha Heidi 

Personale:      

Heidi Heidi Heidi Heidi Heidi 

Beate Beate Beate Beate Beate 

Unni Unni Unni Unni Unni 

Lisbeth Lisbeth Lisbeth  Lisbeth 

 June  June  

Vekeplan:     

 
 
 

Gapahuk 

 
 
 

Forming og 
leikegrupper 

 
 
 

Tur 

 
 
 

Leikegrupper 
og 

songsamling 

Elg: Ulike 
treff med 
Heddeli 

 
Rådyr: 

Leikegrupper 
med Rev og 

treff med 
Heddeli 
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Leik: 

Å legge til rette for leik er det viktigaste me gjer i barnehagen, leiken er barnas naturlege 

veremåte. Leiken er barnets viktigaste arena for å tileigne seg sosiale ferdighetar, utvikle 

språket og den skapar glede og fellesskap. Me kjem til å ha fokus på leikegrupper både inne 

og ute. Me ser at barna trivast i mindre grupper og har betre samspel og fokus då. I 

leikegruppene ser me at barna finn nye relasjonar og bygger venskap rundt ein felles aktivitet. 

I leikemiljøet på romma har me lagt opp til mykje rolleleik, dette er ein god arena for barna til 

og øve seg på ulike relasjonar, ferdighetar og ikkje minst konfliktløysing. Me vaksne er både 

observerande og deltakande i leiken, støttar, rettleiar, inkluderer og oppmuntrar barna i ulike 

utfordringar dei møter.  

Barns medverknad:  

Barna har rett til å medverke heile dagen, og i ulike situasjonar i barnehagen. Me vaksne tek i 

mot innspela deira og anerkjenner barna og deira tankar, følelsar og meiningar.  Me må vere 

tydelege og ansvarsfulle vaksne som ser og høyrer alle barna. Gode relasjonar mellom vaksne 

og barn er ein føresetnad for å kunne ta barns medverknad på alvor. Me vaksne må ha tid til å 

lytte, samtale og vere engasjert i kva barna formidlar.   

Dei 7 fagområda i Rammeplanen 

Kommunikasjon, språk og tekst. 

I år har me temaet «Boka, Soga og Eventyret» . Me kjem til å ha mykje fokus på høgtlesing i 

kvardagen og i samlingsstundene våre. Me vil jobbe med ulike eventyr, lokale segn, songar og 

bøkar. Samlingsstund er ein viktig arena for å skape felles opplevingar som barna 

kommuniserer om før, under og etterpå. Me kjem også til å leike mykje med ord, ha 

munnmotorikk og ulike rim og regler.  

Kropp, rørsle, mat og helse. 

For at barna skal få styrke sine motoriske ferdighetar legg me opp til ulike fysiske aktivitetar 

inne og ute i barnehagen. Dette kan til dømes vere hinderløyper, musikk og dans, regelleikar 

og klatreturar i gapahuken. Her vil barna kjenne på kroppskontroll, rytme og ikkje minst 

mestring, fordi me legg opp til aktivitetar utifrå barnas progresjon og utvikling. Me vil lage 

varmmat av og til når me er i gapahuken og på tur. Elg møter Skorve på Granvin til gym utover 

hausten og seinare på skiturar og andre aktivitetar.  

Kunst, kultur og kreativitet. 

Elg og Rådyr vil ha ulike formingsprosjekt knytt til temaet vårt, i tillegg vil det heile tida vere 

tilgjengeleg formingsmateriell på grupperommet. Me kjem til å legge vekt på prosessen og 

ikkje sluttproduktet. Det er viktig at barna får tid til å sanse, erfare, undre seg og lære 

undervegs som produkta blir til.  

Natur, miljø og teknologi. 

I gapahuken kjem me til å ha med spikkeknivar framover. Då vil me til dømes lage pil og boge 

og barkebåtar. Barna skal lære å ta vare på seg sjølv, kvarandre og naturen, difor er det viktig 

at me deler kunnskap og undrar oss saman. På turane vil me trekke fram dei gode samtalane 
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og utforskinga som skjer på veg til turmålet. Her er det viktig at me i personalet lyttar og kjem 

med innspel til barna og deira utforsking av det som skjer rundt oss.  

Mengd, rom og form. 

I samlingsstund språksett me ulike mattematiske begrep.  Me benevnar og brukar ord og 

uttrykk bevisst for at barna skal få kjennskap til dei.  Barna er gode til å bruke spel og pusle i 

kvardagen, både i leikegrupper og spontant.   

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. 

Sidan temaet vårt i år omhandlar segn og soger vil me legge turane våre til bla. kyrkja, 

Tusseskogen og Dyrskuplassen. Dette er plassar i nærmiljøet som er knytt til forteljingane dei 

får høyre. Elles markerar me samedagen og barna får kjennskap til samisk kulturstoff.  
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REV GRUPPA- 2017 

MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG PRIMÆRKONTAKT 

Gelila  Gelila  Gelila  Gelila  Gelila  Bjørg Anita/Tove 

Rushema  Rushema  Rushema  Rushema  Rushema  Monica 

Soliana  Solina  Soliana  Soliana  Soliana  Bjørg Anita/Tove 

Alise  Alise  Alise  Alise  Alise  Monica 

Emma  Emma  Emma  Emma  Emma  Unni  

Karoline  Karoline  Karoline  Karoline  Karoline  Unni 

Izebella 

Eveline  

Izebella 

Eveline 

Izebella 

Eveline 

Izebella 

Eveline 

 Izebella 

Eveline 

Monica 

Signe  Signe Signe Signe Signe Unni  

Vemund   Vemund   Vemund  Bjørg Anita/Tove 

Personalet:      

Unni  Unni  Unni  Unni  Unni   

Monica  Monica  Monica  Monica  Monica   

 Bjørg Anita  Bjørg Anita Bjørg Anita  

Tove  Tove    

Vekeplan:      

Språkleik 

ute/inne 

Tur  Gapahuk  Leik 

ute/inne 

Leikegrupper 

med Rådyr 

 

 

Organisering: 

I år har me eit stort grupperom nede på blå side. Dei andre gruppene på blå side har 

grupperom oppe. Morgon og ettermiddag samarbeider me med Elg og Rådyr. Då kan det vera 

at det i kortare tidsrom berre er ein vaksen frå ein av dei andre gruppene. Kvar fredag skal me 

ha leikegrupper med Rådyr. 

Leik: 

Mange av barna har byrja med rolleleik. For å styrke det gode samspelet og utviklinga av 

rolleleiken, er vaksne med i leiken Gjennom leiken øvar barna seg i å ta andre sine perspektiv 

og hevde eigne meiningar. Vaksne kan observere eller vera deltakande i leik, uansett er det 

viktig at me støttar og rettleiar barna når det oppstår utfordringar. Barna skal oppleve humor, 

glede, engasjement og spenning gjennom leiken.  

Barns medverknad: 

Me vaksne skal lytte til barna, tolke mimikk og kroppsspråk, og ta dei på alvor når dei ytrar 

ynskje som påverkar korleis dei har det i kvardagen. I starten har me ikkje så mykje leiker på 

grupperomme vårt, me har tatt i bruk det me såg barna var mest interessera i. Utover i året 

vil me lage leikemiljø retta mot barnas interesser og tema barna er opptekne av.   
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Dei 7 fagområda i Rammeplanen 

Kommunikasjon, språk og tekst: 

For å styrke alle si språkutvikling vil me ha ekstra fokus på språk. Me skal til dømes ha spele-, 

og lesegrupper, munnmotoriske øvingar og språkleik i samlingsstund.  Generelt i 

samlingsstund skal me bruke konkretar, lære nye rim, regler, songar og bruke teikn som er 

med på å styrke det munnlege språket. Tre-åringen har mykje følelsar, me vil og hjelpe barna 

med å setja ord på følelsane sine. 

Kropp, rørsle, mat og helse 

Me skal gå på turar i nærmiljøet med eigen tursekk og niste. Turane skal vera ei god oppleving 

for alle uansett utvikligsnivå, men me skal og gje barna motoriske utfordringar. Me brukar 

gapahuken kvar onsdag, der er det ulendt terreng, me kan klatre og balansere. Tema vårt for i 

år er «meg sjølv», med fokus på kroppen, følelsar, sansar. 

Kunst kultur og kreativitet 

Me skal ha formingsaktivitetar knytt til årstid og tema. Me tek med oss ulike naturmateriale 

frå turar, og bruke det i formingsaktivitetar. Barna skal få bruke sansane i formingsarbeid, for 

eksempel måle med fingrane, tove ull. Prosessen er viktigare resultatet. Me har til ei kvar tid 

tilgang ulikt materiale som fargeblyantar, saks, kitt og perler. 

Natur, miljø og teknologi 

Når me er i gapahuken vil me undre oss saman med barna om kva som skjer i naturen 

gjennom dei ulike årstidene. På tur skal me alltid ha fokus på at det er viktig å rydde etter seg i 

naturen, me samlar søppel og tek det med tilbake til barnehagen. Me kjem til å bruke Ipad 

som oppslagsverk på turar, og som forstørrelses glas når me finn spennande ting i naturen.  

Mengd, rom og form 

I kvardagen vil me ha fokus på å benevne former og fargar. Me skal ha spel og puslespel 

tilgjengeleg på grupperommet som er tilpassa alder og utvikling.  

Etikk, religion og filosofi 

Høgtidene markerar me med tradisjonelle forteljingar og songar. I samband med FN-dagen vil 

me rette fokus mot dei ulike landa som er representert i gruppa. I kvardagen skal me ha fokus 

på korleis me er mot kvarandre. Me vil snakke om å behandle kvarandre med respekt og 

likeverd.  

Nærmiljø og samfunn 

Turane er i nærmiljøet, me kjem til å snakke om det me ser til dømes arbeidsplassar, kor me 

bur og liknande. Barna skal bli kjent med Sterke Nils, me vil besøke Dyrskuplassen, og Sterke 

Nils steinen ved kyrkja. I februar skal me markere samefolkets dag.  
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PINNSVIN GRUPPA – 2018 

 

Organisering 

På Pinnsvingruppa er det 13 barn. Me har basen vår på rosa side, der har me to rom i tillegg til 

eit gymrom på blå side som me kan nytte oss av. Me samarbeider med Ekorn i 

rutinesituasjonar gjennom heile dagen.  

 

Leik 

Leiken til 2 åringen foregår på barnets eige vilkår, og kan kjenneteiknast med at dei er 

egosentriske. Leiken er og grunnleggande sosial, og nå byrjar dei å søke meir ut mot andre 

barn. Hermeleik og kroppsleg leik er eit kjenneteikn når borna er saman med jamnaldrande. 

Barna utviklar seg ulikt, og me må difor legge til rette for ulik leik. Me vil ofte dele oss i mindre 

grupper, der ein vaksen hjelper til med å etablere leik, samspel og relasjonar til andre born, 

samtidig som den vaksne er ein trygg base og ei støtte i barnas språklege utvikling.   

 
Medverknad 

Barna skal få vera med å påverke sin kvardag i barnehagen. Me vaksne skal vera tilstade for 

barna heile tida, og fylgje med på kva dei interesserar seg for og likar. Dette barnehageåret vil 

me ha fokus på temaet «Følelsar». Me har mange idear innafor dette temaet som me kan ta 

fram når barna er klare. Det kan og ta ulike vendingar når me ser kva barna interesserar seg 

for, de kan oppleve at me ikkje alltid fylgjer fastsette aktiviteter og planar.   

MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG PRIMÆRKONTAKT 

Johannes Johannes Johannes Johannes Johannes Marion/Guro 

Lydia Lydia Lydia Lydia Lydia Kristin/Guro 

Eileen  Eileen  Eileen Kristin/Guro 

Linnea Linnea Linnea Linnea Linnea Marion/Kristin 

Siri Siri Siri Siri Siri Marion/Kristin 

Mikkel Mikkel Mikkel Mikkel Mikkel Kristin/Guro 

Kevina Kevina Kevina Kevina Kevina Guro/Kristin 

Ella Ella Ella Ella Ella Kristin/Marion 

Olav Olav Olav Olav Olav Kristin/Guro 

Aslak Aslak Aslak Aslak Aslak Guro/Kristin 

Sara Olea  Sara Olea  Sara Olea Guro/Kristin 

Thea Thea Thea Thea Thea Guro/Kristin 

Vilde Vilde Vilde Vilde Vilde Marion/Guro 

PERSONALET      

Britt 
Marion  
Kristin 
Guro 
Sissel 

Britt 
Marion 
Kristin 
Guro 
Sissel 

Britt 
Marion 
Kristin 
Guro 
Sissel 

Britt 
Marion  
Kristin 
Guro 
Sissel 

Britt 
Marion 
Kristin 
Guro  
Sissel 

 

VEKEPLAN      

Leikegrupper  
 

Tur 
Gapahuk 

Forming 
Sansing 

Leikegrupper Tur 
Gapahuk 
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Dei 7 fagområda i Rammeplanen 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Språket til 2-åringane er i stor utvikling og mykje skjer i løpet av året på Pinnsvin. Me vil legge 

til rette for at barna får eit rikt språkmiljø, med gjentaking, benevning av begrep, songar, rim 

og regler osv. Me vil bruke kvardagssituasjonane til å øve på og lære nye begrep, og bruke 

munnmotoriske øvingar for å styrke lyddanning og uttalen av ord.  

 

Kropp, rørsle, mat og helse 

2-åringen er aktiv og brukar heile kroppen i leik og utforsking av omgjevnadane sine. Me har 

innreia eit gymrom der dei kan få utfolde seg og vidareutvikle grovmotoriske ferdigheitar, i 

tillegg vil dei få utfalde seg ute. Me vil jobbe med kjensler og det å bli kjent med seg sjølv og 

sin kropp. 2-åringen har mykje kjensler og det er viktig for deira forståing av seg sjølv at me 

vaksne sett ord på kjenslene deira og hjelp barna med å bearbeide dei.   

 

Kunst, kultur og kreativitet 

Barna vil dette året ha månadens song og regle som me brukar i samlingsstund. Barna er 

glade i song, dans og musikk, og det vil me nytte mykje av dette året både i organisera 

samlingar og spontant i kvardagen. Dei skal få utforske vidare forskjellige formingsmateriale 

som måling, fargeblyantar, kitt og perler.  

 
Natur, miljø og teknologi 

Me vil legge til rette for å gje borna eit mangfald av naturopplevingar, og erfaring med alle 

årstidene. Me vil fylgje utviklinga til naturen kring barnehagen gjennom heile året, i 

gapahuken og ta små turar i nærmiljøet på barnas premiss. Me vil bruke kvardagssituasjonar 

til å undre oss saman med barna om natur dei opplever, som at snoen er kald, at lauvet fell 

frå treet med meir.  

 

Mengd, rom og form 

I fjor hadde me fokus på teljing i kvardagssituasjonar, og dette vil me fortsette med i år. 

Former og fargar skal me også jobbe med. I tillegg vil me jobbe med rom og romforståinga. 

Dette er nært knytt barnas oppdaging av seg sjølv og eigen kropp. Motsetningar som høg/låg, 

lang/kort, liten/stor er med på å utvikle barnas romforståinga. 

 

Etikk, religion og filosofi 

I tråd med temaet vil me fortsette å jobbe med å utvikle empati og toleranse for kvarandre. 

Me skal bevisstgjere barna på deira eigne og andre sine følelsar, og korleis me skal være mot 

kvarandre. Me vil markere ulike høgtider med songar og forteljingar.  

 

Nærmiljø og samfunn 

Me vil nytte nærmiljøet til å gå på tur, som biblioteket og skuleplassen. Slik får barna 

kjennskap til dei ulike tilboda me har i nærleiken. Seljord har eit rikt kulturliv med mykje segn, 

og barna skal høyre om Sjøormen Selma dette året. Me vil markere FN-dagen og samefolkets 

dag i barnehagen.  
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EKORN GRUPPA – 2019 

Måndag  Tysdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Primærkontakt  

Mirjam  Mirjam  Mirjam  Mirjam  Mirjam  Bente  

Mia  Mia  Mia  Mia  Mia  Hilde  

Olette  Olette  Olette  Olette  Olette  Bente  

Torgrim   Torgrim  Torgrim   Hilde 

 Julia   Julia  Julia  Ingrid  

Veslemøy   Veslemøy   Veslemøy  Parvin  

Tilje  Tilje   Tilje  Tilje  Hilde  

Sondre  Sondre  Sondre  Sondre  Sondre  Bente  

Zoey Isabell Zoey Isabell Zoey Isabell Zoey Isabell Zoey Isabell Bente  

Personalet       

Bente  
Hilde  
Parvin  
 
 
Gro Berit 

Bente  
Hilde  
 
Britt Marie 

Bente  
Hilde  
 
Britt Marie 
 
Gro Berit 

Bente  
Hilde  
 
 
Ingrid  

Bente  
 
Parvin  
 
Ingrid  
 

 

Vekeplan       

leik og 
sansing 

forming/leik forming/leik utedag leik  

 

Organisering  

På Ekorn blir me 9 barn når alle startar, det kjem til å kome nye barn nesten kvar månad 

utover hausten og til med januar. Ekorn samarbeider med Pinnsvin i rutinesituasjonar 

gjennom heile dagen. 

 

Leik  

1 – åringane sin leik er å utforske og gjera seg kjend med omgjevnadane. Dei er «toddlerar» 

som byrjar å stabbe rundt og utforske verda, dei er sansande i sin utforsking. Barna må bli 

kjent med ting gjennom å bruke sansane og igjennom kropp og rørsle for å bli kjent med 

kroppen sin. Det er viktig at personalet er tett på i leiken og utforskinga for å følgje opp 

utviklinga til det enkelte barn. Gjennom leik skjer det mykje spanande som til dømes at dei 

utviklar interesse for andre barn og knyter vennskap, dele leiker og vente på tur. 
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Medverknad  

Alle barn skal kunne få påverke sin eigen kvardag og det som skjer i barnehagen. For dei 

minste barna vil det seie at personalet må vera tett på saman med barna for å kunne tolke 

deira kroppsspråk ettersom dei fleste har lite verbalt språk. Me vil da kunne sette fokus på kva 

for interesser barna har og gje tid og rom for å fylgje opp der fokuset til barna er, derfor er 

planane ikkje veldig detaljerte. Me har eit stort tema gjennom heile året som er dyr og der 

kan me få mange ulike vinklingar ut frå kor barna er og gje dei inspirasjon ut i frå planar og 

idear me har. 

 

Dei 7 fagområda i Rammeplanen 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Dei minste barna treng språkstimulering gjennom heile dagen. Vaksne hjelper barna ved å 

snakke tydeleg, bruke korte setningar og vise konkretar. I tillegg skal barna få oppleve songar, 

forteljingar og bøker som blir bruka for å stimulere deieras språk. Me vil ha “dyr” som 

hovudtema og ein raud tråd gjennom heile året.  

 

Kropp, rørsle, mat og helse  

Dei minste barna lærer med heile kroppen. Difor legg vi til rette for at barna får nytte sansane 

sine og utforske omverda.  

 

Kunst, kultur og kreativitet , Etikk, religion og filosofi   

Med utgangspunkt i barnas kreative sansar, temaet dyr , årstidene og dei ulike høgtidene vil 

me leggje til rette for barns ulike kulturelle og kunstnariske uttrykk. Barnehagen vil markere 

dei ulike høgtidene med song og ulike forteljingar.  

 

Natur, miljø og teknikk, Mengd, rom og form 

I barnehagen har barna moglegheit til å utforske, undre og leike. Me tel, sorterer og 

benemnar alt vi har rundt oss og som vi møter på.  

 

Nærmiljø og samfunn  

Me vil la barna bli kjent med nærmiljøet og naturen når me går på tur.  
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SKORVEGRUPPA - 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  

Personalet      

Jorunn Grete 
Gry  

Jorunn  
Grete 
Gry  

Jorunn 
Grete  
Gry  

Jorunn 
Grete  
Gry  

Jorunn 
Grete 
Gry   

 

Tur      Lavvo 

 

Organisering 

Skorve gruppa har 12 barn. Basen vår er på Skorvesida, der vi i år vil vere aleine som gruppe.  

Leiken 

Leik er bra og viktig, den gjev opplevingar og meining. Barna lærar, erfarer, prosesserer og 

bearbeidar i leiken. Personalet har eit viktig ansvar for å leggje til rette for, støtte og fremje 

leiken. Leiken føregjeng overalt inne, ute og på tur. Leiken har ein eigenverdi som skal 

anerkjennast i barnehagen. Leiken skapar glede og fellesskap og den bidreg til å tileigne seg 

sosiale ferdigheitar.  

Barna i gruppa er gode leikarar, rolleleiken er godt utvikla, regelleikar likar dei godt og elles er 

dei opptekne av motoriske utfordringar. Vi skal fortsette å jobbe med leiken i gruppa. 

Vi vaksne i barnehagen skal vera bevisste på vår rolle og deltaking i leiken. Vi skal vere tilstade 

i leiken og rettleie dei, slik at leiken kan vidareutvikle seg. 

Medverknad  

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

prøve seg fram. Vennskap vil vere eit overordna tema for Skorve gruppa. Korleis er vi i møte 

med andre, samspelsmønster, inkludering, dette er noko vi ynskjer å halde fokuset på. Vi 

vaksne ynskjer også å fylgje opp barnas nysgjerrighet og undring slik at dei får medverke i sin 

eigen kvardag. Medverknad handlar også om å ytre sine meiningar og ynskjer i samtaler, 

barneintervju, og i aktiviteter kor fleirtalls avgjersler skal tas. For oss er det viktig å vera 

tydelege og ansvarsfulle vaksne som ser og høyrer alle barna. 
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Dei 7 Fagområda i Rammeplanen 

Kommunikasjon, språk og tekst  

Gjennom samtaler, litteratur, tekstar/soger, regler og songar vil temaet vårt VENNSKAP prege 

innhaldet. Vi ynskjer å fortsette å jobbe med kjenslene, og vi vil nytta opplegget «Grøne og 

Raude tankar».  Dette er ei gruppa som likar godt og visar stor interesse for eventyr og bøkar. 

Biblioteket er ein stad vi vil vitja, og lese for barna der nede. Lytte lydar og bokstavtrening 

jobbar vi med. 

Kropp, rørsle, mat og helse 

Vi vil ha gym på Granvin, og kjem det sno vil vi gå på skiturar på Gravejordet. Dette er ei 

gruppe som trivast godt ute i naturen og på uteplassen i barnehagen med fysisk aktivitet. Vi 

har alltid vore mykje ute og vil fortsette med å nytte uterommet. Ute i naturen kan barna 

oppleve og erfare mange gode opplevingar. Naturen byr på ulike ting vi kan smake på, som 

ulike bær. Turane vil bli noko lengre og krevjande og barna må øve på motoriske ferdigheiter, 

kroppskontroll, koordinasjon og fysiske eigenskapar. Bli trygge på seg sjølv og få ein positiv 

oppfatning av seg sjølv. 

Kunst, kultur og kreativitet 

Det å skape noko likar mange på gruppa, så dette vil vi fortsette med. Teikning, klyppe, måle 

og elles lage ting av ulike matriale. Dei skal få prøve seg på å veve, dette er nytt i år. 

Folkemusikk, der dansen no blir meir avansera. Vi skal dramatisere eit segn, Tykje Gloslid, som 

har røttane sine i Seljord. Vi vil lage rekvisittar til stykket. 

Natur, miljø og teknologi 

Barna skal lære å ta vare på naturen, og vi vil i år jobbe med «Ugla», ho er ein naturvakt som 

ynskjer hjelp frå barna til å passe på naturen. Barna får brev frå Ugla, kor vi får ulike oppdrag. 

Barna blir da «Naturvaktar» dei også. Elles vil vi gå turar i nærmiljøet, sjå opp på fjella rundt 

Seljord og lære seg namn på desse.  

Mengd, rom og form 

Vi vil sjå etter mønster ute og inne. Telje mengder, få ei forståing av kor mange det er. Pusle 

og spele vil vi fortsette med. Vi vil snekre, måle storleik og bruke sansane og kroppen for å 

utvikle rom forståing. 

Etikk, religion og filosofi 

Høgtider blir markera på tradisjonelt vis, med songar og forteljingar. Samtalar rundt etiske 

tema, haldningar vi har og korleis vi er mot kvarandre. FN og verdsbarnedagen vil fokuset vere 

andre kulturar. Vi ynskjer ein god og roleg adventstid i barnehagen.  

Nærmiljø og samfunn 

Samarbeidet med Tussejuv er i år kvar fredag. Vi vil møtas på gymmen, lavvo og turar. 

Tradisjonar som Dyrskun vil vi jobbe med, sjølv om denne gjeng ut i år. Samedagen vil bli 

markera, slik at barna får litt kjennskap til samisk kultur. Skuleplassen vil vi besøke, slik at 

barna blir trygge der, viktig for overgang til skulen. 
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SJØORM GRUPPA - 2016 

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Primærkontakt 

Ariam Ariam Ariam Ariam Ariam Ingrid/Cecilie 

Tuva Tuva Tuva Tuva Tuva Cecilie/Ingrid 

Thov Thov Thov Thov Thov Ingrid/Gunhild 

Even Even Even Even Even Ingrid/Cecilie 

Ingebjørg Ingebjørg Ingebjørg  Ingebjørg Gunhild/Ingrid 

Jopheen 

Roxane 

 Jopheen 

Roxane 

Jopheen 

Roxane 

 Cecilie/Ingrid 

Sondre Sondre Sondre Sondre Sondre Ingrid/Gunhild 

Mikkel Mikkel Mikkel Mikkel Mikkel Ingrid/Cecilie 

Aasmund  Aasmund Aasmund  Aasmund Aasmund Gunhild/Cecilie 

Janne Berit Janne Berit Janne Berit Janne Berit Janne Berit Gunhild/Cecilie 

Jan 

Sebastian 

Jan 

Sebastian 

Jan 

Sebastian 

Jan 

Sebastian 

Jan 

Sebastian 

Ingrid/Cecilie 

Mie Mie  Mie  Mie Mie  Cecilie/Ingrid 

Neo William   Neo William Neo William Cecilie/Ingrid 

Personale      

Gunhild 

Cecilie 

Ingrid 

Gunhild 

Cecilie 

 

Gunhild 

Cecilie 

Ingrid 

 

Cecilie 

Ingrid 

Gunhild 

Cecilie 

Ingrid 

Vekeplan      

Lavvo Grupper  Tur  Grupper Grupper 

 

Organisering  

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

av tida, men delar oss frå ca. kl 10.00 til 12.30. 

Leik  

Å 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. Vi 

vil legger til rette for og utvikle barnas leik og interesser. Alle barna leiker no rolleleik, me vil 

fortsette 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, høyrt, respektert, få delta og prøve seg fram. 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. Vi legger 

planlagt aktivitet til side, så barna får leika ferdig. Gjer tid og oppmuntring slik at barna får 

mestre ulike aktivitetar. Me fylgjer opp barna sin nysgjerrighet og undring.  
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Dei 7 fagområda i Rammeplanen  

Kommunikasjon , språk og tekst 

Personalet legg til rette for gode samtalar og er gode lyttarar i leik og kvardagssituasjonar. Me 

les/fortel dagleg og det ligg bøker framme. Det er med å auke språkforståinga og ordforrådet. 

Me snakkar om forteljinga me les i etterkant. Dette er med på å auke barnets forståing av 

innhaldet i boka, evna deira til å hugse og sjølv fortelje. Me leikar med rim og rytme og tøysar 

med språket.  

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/lavvo. Gjennom leik og rørsle i naturen får barna 

oppleve kroppslege utfordringar og mestring. Me har fokus på god hygiene, særleg handvask.  

Me har 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. At barna 

kan sanse, erfare, undre seg gjennom musikk, dans, forming og dramatisering.  Song, musikk 

og dans møter me i samlingsstund og spontant i kvardagen. I formingsaktivitetane vil me 

legge til rette slik at barna kan bli kjent med, utforske og få erfaring med ulike materiale.  

Natur, miljø og teknologi  

Me vil i år ha fokus på fuglar. Me undrar oss over endringane gjennom årstidene og ser på 

samspelet mellom fuglane og naturen. Me tek i bruk Ipad for å finne ut meir om naturen, ta 

bilete og lage historier saman med barna. På tur har me med søplepose slik at me kan ta med 

vårt og andre sitt søppel og kaste det for å få ei gryande forståing av ansvaret vårt for å ta 

vare på naturen. Til våren skal vi plante i kjøkkenhagen og hauste etter sommaren. 

Mengd, rom og form  

Me skal i kvardagen bruke omgrep som omhandlar mengde, storleik og form. Dette skjer i 

leik, daglege rutinar, i aktivtetar som spel, puslespel, forming og konstruksjon. Sortering og 

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

Nærmiljø og samfunn  

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

nærmiljøet og knyt lokale segn og forteljingar til staden. Vi har vald eit husdyr vi skal bil betre 

kjent med, i år er det «Høna». Vi blir kjende med sjøormen i Seljordsvatnet. 

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. Saman er vi gode, 

saman kan vi mykje.  Undring over og ei gryande forståing av, at det er mange måtar å tenkje 

på, handle på og leve på.  Me har samtalar rundt korleis vi er mot kvarandre og erfarer at 

handlingane våre kan påverke oss sjølv og andre.  
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STERKE NILS GRUPPA – 2016 

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Primærkontakt 

Barn      

Maren Maren Maren Maren Maren Desiree/Irene 

Eilev Eilev Eilev Eilev Eilev Desiree/Irene 

Mayasa Mayasa Mayasa Mayasa Mayasa Irene 

Menisa Menisa Menisa Menisa Menisa Irene 

Mari Mari Mari Mari Mari Irene 

Oliver Oliver Oliver Oliver Oliver Irene 

Personale      

Irene Irene Irene Irene Irene  

 Desireè  Desireè   

Vekeplan      

Ute/inne leik Lavvo Ute/inne leik Tur Leikegrupper 
På tvers av 
gruppene 

 

 

Organisering 

Me har basen vår på Bringsås-rommet saman med Sjøorm 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 

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 lærer å samarbeide og å 

løyse konfliktar.  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 vaksne 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. Barna på gruppa  

kan «late som leik», nokre leikar fortsatt mest ved sida 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, difor er det avgjerande at barn får tid og rom til å leike. 

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.  

Medverknad 

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

Dei kan uttrykke seg med kroppsspråk og ord om korleis dei har det. Barna skal få moglegheit 

til å gje uttrykk for kva dei tenkjer, meiner og føler. Barn treng gode og tydlege 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 viktige verdiar 
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i eit demokratisk samfunn. I kvardagen kan ein oppsett aktivitet bli lagt til side, eller endre 

retning.  Medverknad handlar ikkje om at barna skal få bestemme alt sjølv. 

Dei 7 fagområda i Rammeplanen 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Personalet må legge til rette for gode samtalar og vere ein god lyttar i leik og 

kvardagssituasjonar. Me les dagleg, og det ligg bøkar framme. Me fortel eventyr både med og 

utan konkretar. Me leikar med rim, rytme og tøysar med språket. Me nyttar dagtavle, barna 

får god trening i å snakke og bli høyrt som igjen gir ein oppleving av å vere viktig for heile 

gruppa. Turar til biblioteket. 

Kropp, rørsle, mat og helse 

Barna skal bruke kroppen allsidig både inne og ute. Me vil legge til rette for rørsleleik og 

songleikar. Me er ein dag i lavven, og ein dag på tur. Vi har fokus på god hygiene. Når vi har 

kvilestund etter mat slappar barna av på ei matte.  

Kunst, kultur og kreativitet 

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

eksperimentere. Me vil legge til rette slik at barna kan utforske og få erfaring med ulike 

materiale. Teiknesaker er tilgjengeleg heile tida. 

Natur, Miljø og teknologi 

Barnehagen skal bidra til at barna får erfaringar og bli glad i naturen i alle årstider. Me skal gå 

turar i nærmiljøet og sjå på bilete av kjente dyr og insekt som vi finn i lavvo skogen vår. 

Mengde, rom og form 

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

gjennom å rydde leiker, pusle puslespel og spel med ulike former og teljing. Me jobbar med 

det i organisera og spontane aktivitetar. 

Etikk, religion og filosofi 

Barna skal få kjennskap til ulike forteljingar og tradisjonar. Me vil legge vekt på mangfaldet i 

fellesskapet, vi har ulike levemåtar og tradisjonar. Vi skal lære å utvikle empati, det å vere glad 

for å vere saman med kvarandre, bli kjent med og sette ord på kjensler som vi har i kroppen 

vår. 

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.  
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SMÅBARN - 2018 OG 2019 
 

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Primær- 
kontakt 

Mahmod Mahmod Mahmod Mahmod Mahmod Beate 

Olaf Olaf Olaf Olaf Olaf Beate 

Andrine Andrine Andrine Andrine Andrine Sigrunn 

Maria Maria Maria Maria Maria Beate 

Synne Synne Synne Synne Synne Sigrunn 

Eivind K. Eivind K. Eivind K. Eivind K. Eivind K. Ann Christin 

Daniel Daniel Daniel Daniel Daniel Beate 

 Eivind S. Eivind S. Eivind S.  Ann Christin 

Eline Eline Eline Eline Eline Ann Christin 

      

Solveig Solveig Solveig  Solveig Anne Marie 

Lavrans Lavrans Lavrans  Lavrans Anne Marie 

Magnus Lars Magnus Lars Magnus Lars Magnus Lars Magnus Lars Gro 

 Signe Signe Signe  Anne Marie 

Billie Billie Billie Billie Billie Anne Marie 

Martin Martin Martin Martin Martin Gro 

Personalet      
 
 

Gro 
Sigrunn 
 
Ann Christin 
Anne Marie 

Gro 
Sigrunn 
Beate  
Ann Christin 
Anne Marie 

Gro 
Sigrunn 
Beate 
Ann Christin 
Anne Marie 

Gro 
Sigrunn 
Beate  
Ann Christin 
Anne Marie 

 
Sigrunn 
Beate 
Ann Christin 
Anne Marie 

Vekeplan     

Grupper / 
bibliotek 

Tur 
  

Lavvo  Forming / 
leik 

Leik 
 

Småbarn 2 – 
2-åringane 

Grupper / 
bibliotek 

Tur  Vatnleik  Forming / 
leik 

Leik Småbarn 1 – 
1-åringane 

 

Organisering  

På Småbarn er det 9 to-åringar og innan januar er det 6 eitt-åringar. Totalt blir det 15 barn 

på avdelinga. Vi vil bruke god tid på å trygge barne og jobbe oss inn i rutinar. 

 

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. Brukar mykje kroppen og sansane, sjå, 
smake, høyre og føle.  

Leiken til 2-åringen kjenneteiknast ved at dei er egosentriske, alle vil ha den same leika.              
2-åringen får kjennskap med samleik og rolleleik.  Å få delta i leik og få vener er 
grunnlaget for barnet sin trivsel, utvikling og læring. Vaksne si rolle er svært viktig for at 
barnet skal få støtte i leiken, utvikling av språket og leikekompetansen. Samt deling er 
også noko som må øvast på.  
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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 viser medverkinga gjennom kroppsspråket sitt.  Medan 2-åringen viser det meir 

med språket sitt i tillegg til kroppsspråket.  

  

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, måltid er det 

viktig å benevne ting og aktivitetar. 

I år har me ekstra fokus på kropp og kjensler. Me vil også bruke rytme, song og musikk 

som er ein naturleg uttrykksform for små barn. Eventyr vil me bruke i samlingsstund. Det 

er med på å auke ordforrådet til barna. Det ligg bøkar tilgjengeleg for barna.   

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 skal hjelpe 2-åringane til å kjenne att og sette ord 

på kjenslene. I vatn leiken utforskar og utfaldar barna seg med vatn og dei sprutar, 

heller og plaskar, ikkje minst ta og føle. Dette er spesielt for 1-åringen.   

Kunst, kultur og kreativitet  

Me skal ha Geita som vårt «Dyrsku`dyr» og skal vi jobbe med ull. Me vil bli kjent med 

arbeidsmåten våt toving. Samtidig kjem me 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 blant anna Dyrsku`plassen, Folkehøgskolen, Gravebremsen. 2-åringane 

skal også nytte seg av Lavvo-området. Det er ikkje turmålet som er det viktigaste men det 

som skjer langs vegen kan vere like spanande 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 romforståing. 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.  
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2-åringen byrjar å vise meir interesse for teljing, sortering, form og farge. Dette vil me 

bruke i kvardagen og i samlingsstunda med eventyr som «Geitekillingen som kunne telje 

til 10», «Bukkane Bruse» og andre eventyr, bli kjende med ulike fargar, rydde leikene i 

riktig kasse og enkle spel i mindre grupper.  

  

Etikk, religion og filosofi  

Me er rollemodellar for barna når me viser omsorg, toleranse, interesse og respekt for 

kvarandre og andre menneske. Me vaksne vil også vegleie barna i samspel med andre, og 

til å utvikle empati og godheit. Høgtider vil me markere med song og fortellingar i 

fellesskapet i gruppa.   

  

Nærmiljø og samfunn  

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

Dyrsku`plassen. 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.   

  
 
 


